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Juli 2017
Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag de Nieuwswijzer van deze maand en tevens de laatste van dit schooljaar. Op een overzichtelijke
manier treft u wetenswaardigheden aan die we graag met u willen delen. Ter evaluatie zien we graag wat tips
en tops tegemoet over de combi van de Nieuwswijzer en de Groet uit de Groep. U kunt dat doen door de mail
waar deze Nieuwswijzer aan is toegevoegd te beantwoorden.
Het nieuws van deze maand
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Van groepsgewijs naar bouwgewijs onderwijs
Al eerder is in de Nieuwswijzer melding gemaakt van de onderwijsontwikkeling op onze school. We gaan ons in de
toekomst meer richten op het onderwijs in bouwen. Daaronder liggen 3 peilers:
1. De didactische precisie  het aanbod volgt de onderwijsbehoeften van de leerling
2. Thematisch werken  rondom een thema komen de wereldverkennende en creatieve aan bod
3. Kansrijke combigroepen  zoveel mogelijk vanuit een gezamenlijke benadering van de totale groep
Als team hebben we ons in een aantal studiemomenten gericht op de praktische uitvoering. We zijn goed voorbereid.
De lesroosters voor 2017-2018 zijn zodanig ingericht dat in beide bouwen (onderbouw en bovenbouw) de taal- en
rekenvakken zoveel mogelijk gelijktijdig worden gegeven. Op die manier krijgt het klassendoorbrekend werken een
reële kans. Ter ondersteuning wordt (hopelijk deze week) een onderwijsassistent voor 5 ochtenden aangesteld.

‘Nieuwe’ functies
Toekomstgericht en duurzaam werken betekent vooruit kijken. Het moge duidelijk zijn dat na het afscheid van Joke en
Ine de komende jaren meerdere leerkrachten volgen. Speciale taken moeten worden veilig gesteld!!
Daarom gaat Suzanne zich richten op de overname van de Interne Begeleiding van Marlies. Om zich in de materie, het
netwerk, de problematieken en verwachtingen te kunnen inwerken, heeft ze komend schooljaar op dinsdagochtend
geen groep. De tijd is tevens de compensatietijd voor het volgen van de IB- cursus aan de Marnixacademie, die op
locatie gegeven wordt.
Omgaan met nieuwe, sociale media is een aspect dat in deze tijd veel aandacht vraagt. Ook de nieuwe en nog komende
wetgeving op het gebied van privacy (datalekken) is een serieus aandachtspunt,
Bregje gaat zich te komende jaar hierop richten. Ze heeft haar master ‘Leren & Innoveren’ op zak en gaat zich van daar
uit meer toeleggen op mediawijsheid. Een hele klus, waaraan een forse cursus gekoppeld is.
Om dit allemaal te kunnen realiseren wordt ons team versterkt met een leerkracht voor 2 dagen. Deze leerkracht neemt
op dinsdagochtend groep 8 van Suzanne over. Op donderdagochtend werkt deze leerkracht in de groepen 4/5 en 5/6
om zodoende Bregje de gelegenheid te geven zich te richten op de combi van rollen: groepsleerkracht, ondersteuning
ICT en media-wijsheidspecialist. In de middagen organiseert deze nieuwe collega mede het (groepsdoorbrekend)
thematisch werken.
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Ouderpanel
Afgelopen woensdag heeft de oudergeleding van de MR een ouderpanel georganiseerd. Door het jaar heen zijn
er tijdens de MR vergaderingen onderwerpen ter sprake gekomen waarbij de MR nieuwsgierig is hoe andere
ouders hier tegenover staan, daarom is deze avond georganiseerd. Van elke klas hebben we enkele ouders
uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Er waren 9 ouders aanwezig om hun mening te geven. Ze werden
gevraagd om te reageren op de volgende prikkelende (soms uitlokkende) stellingen:
- Het is het beste om aan het begin van het jaar in te tekenen op activiteiten waarbij hulp van ouders wordt
gevraagd.
- Kinderen van groep 7/8 en hun ouders moeten brigadieren
- Rapporten alleen nog maar digitaal verstrekken
- De keuze van de school is puur gebaseerd op basis van de afstand tot school
- Bij deels digitaliseren van het onderwijs is het idee "bring your own device".
Er werd heel open gereageerd, er kwamen goede suggesties en we hebben weer veel input om volgend
schooljaar hiermee aan de slag te gaan. Nogmaals bedankt aan de ouders die dit keer aanwezig waren.
Namens de oudergelding van de MR: Leonieke van de Moosdijk, Rob Maas, Ilse van Oosterhout en namens de
oudervereniging: Ellen van Meijl.

Welkomstfeest 2017
De oudervereniging is alweer druk met de organisatie van het welkomstfeest. Noteert u 30 augustus vast??!!

Einde schooljaar, de gelegenheid om………..
Over 2 weken is de zomervakantie voor de kinderen begonnen!! Kinderen en ouders/verzorgers sluiten kort daarvoor
het schooljaar af. Ook voor leerkrachten een periode van afscheid nemen van de vertrouwde groep.
De laatste jaren zien we een toename van leuke, kleine cadeautjes als bedankje van kinderen voor juf of meester. ERG
LEUK maar zeker geen verplichting en niet nodig in die vorm. Een juf- of meesterhand wordt het liefst gevuld met een
hartelijk woord, een tekening, knutselwerkje, gedichtje o.i.d. Wilt u daar vast rekening mee houden, dan wordt ook
niemand in verlegenheid gebracht.

Prikactie 27 juni
Afgelopen dinsdag heeft het Primair Onderwijs zijn stem laten horen voor beter onderwijs. Veel scholen hebben deze
noodkreet kracht bij gezet door een uur later te beginnen. Van een aantal scholen is in de middag een afvaardiging naar
Den Haag geweest om de petitie aan de politiek te overhandigen. Ineke Eijsbouts (lkr.) en Rob Maas (lid oudergeleding
MR.) waren daarbij aanwezig. Hopelijk leidt de gevoerde actie tot toezeggingen die kwaliteitsontwikkeling verder
mogelijk maken. Een greep:
- Passende salariëring zodat het gevreesde lerarentekort tijdig gekeerd kan worden
- Minder administratieve rompslomp zodat beschikbare onderwijstijd ook echt aan onderwijs/ de leerlingen
besteed wordt
- Meer handen in de klas zodat de verdichtende problematiek beter het hoofd geboden kan worden.
Als er niets gebeurd zijn verdere acties onontkoombaar!!

Verkeer
Graag aandacht voor 2 zaken:
1. Voor het nieuwe schooljaar proberen we toch weer een sluitend brigadierrooster georganiseerd te krijgen. Hierover
heeft u onlangs een mooie flyer ontvangen. Uit het ouderpanel bleek een lage urgentie dus we dringen niet verder aan.
2. De Kiss- & ridestrook wordt nog vaak misbruikt. Deze is bedoeld om kinderen veilig in en uit de auto te laten. Misbruik
brengt de veiligheid in het geding. Neem de veiligheid serieus en pak uw verantwoordelijkheid a.u.b.!!!
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Leerkrachtenverdeling over de groepen
In het onderstaand schema is aangegeven op welke werkdagen de leerkrachten voor de klas staan:
Dagdeel/
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag donderdag donderdag
groep
ochtend
middag
ochtend
middag
ochtend
ochtend
middag
1/2
Leontine
Leontine
Leontine
Leontine
Leontine
Leontine
Leontine
2/3
Neeltje
Neeltje
Neeltje
Neeltje
Henriëtte Henriëtte
Henriëtte
4/5
Ria
Ria
Ria
Ria
Marlies
Marlies
Marlies
5/6
Bregje
Bregje
Bregje
Bregje
Bregje
Bregje
Bregje
7
Ineke
Ineke
Ineke
Ineke
Mieke
Mieke
Mieke
8
Suzanne
Suzanne
n.t.b.
Suzanne
Suzanne
Suzanne
Suzanne

vrijdag
ochtend
Leontine
Neeltje
Ria
Bregje
Ineke
Suzanne

Afscheid Alex en Sanne
We weten het al lange tijd; Alex en Sanne gaan ons team verlaten. Alex gaat naar BS. Bonifatius en voor Sanne is het nog
niet helemaal duidelijk. Omdat het hier gaat om korte dienstverbanden, organiseren we geen officieel afscheid.
Iedereen die graag afscheid van hen neemt, is op 14 juli uitgenodigd voor een hand en (evt.) een kus………..
We bedanken Sanne en Alex voor hetgeen ze voor ons betekend hebben en wensen hen veel succes in hun onderwijscarrière!!

Tot slot……………….
Wens ik u namens het hele team een fijne, gezellige, aangename en ontspannen vakantie toe!!
Maarten Theijs, directeur.
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