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Agenda 

 

- Ouderavond  woensdag 27 maart 

aanvang 19.30 u 

 

 

Praktische informatie 

 

-Ziekmeldingen voor  8.00 u mailen 

aan de leerkracht. 

 

 

 

 

 
In groep1/2  vertrouwen we elkaar 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vetbollen maken  in groep 1/2 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Het nieuwe jaar is goed van start gegaan. Na alle festiviteiten van  

december  voelt het goed ons weer te focussen op de dagelijkse  

onderwijspraktijk. Dit geldt niet alleen voor de leerkrachten maar zeker 

ook voor de kinderen. Structuur en regelmatig zijn zo gek nog niet! In 

deze nieuwsbrief volgt een up-date van de gang van zaken op onze 

school. Ook de MR doet kort verslag van haar activiteiten. 

 

MKC NIEUWS  

(door Baukje van der Wissel) 

 

Privacy en leerlinggegevens  

Op 25 mei m 2018 is de nieuwe privacywet, de AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming)  ingegaan.  In de bijlage vinden 

jullie ons privacy regelement en het toestemmingsformulier.  Eén van de 

maatregelen die bij de nieuwe privacy wet horen is dat de school 

ouders schriftelijk om toestemming vraagt  voor het plaatsen van foto’s 

voor schoolgebruik (website, nieuwsbrief, ouderportaal, schoolgids) en 

het delen van informatie met educatieve partners zoals Partou. Onlangs 

kwam ik er achter dat dit nog niet is gebeurd. Om dit alsnog te doen 

vragen we jullie als ouders om: 

 Het bijgevoegde toestemmingsformulier te ondertekenen met 

jullie toestemming 

 Het formulier te printen en in te leveren bij de leerkracht. 

 Het formulier voor 10 februari in te leveren bij de  leerkracht. 

 De school scant de formulieren in en voegt dit bij het 

leerlingendossier in Parnassys.  

Waarom niet digitaal inleveren? Om het overzicht te bewaren of we van 

alle kinderen een formulier terug hebben gekregen is het op papier 

inleveren de makkelijkste manier van tellen. De leerkracht houdt voor de 

klas bij of er van elke leerling een formulier binnenkomt.  In alle klassen 

liggen ook papieren versies klaar om eventueel op school in te vullen. 

 

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden 

Tot nog toe gaan we er vanuit dat ouders die bezwaar hebben tegen 

het gebruik van foto’s waar hun kind op staat dit bij ons melden.  

Volgens de nieuwe wet mag dit niet. Ook in deze nieuwsbrief gebruiken 

we foto’s. Hoewel we proberen om kinderen niet groot en onherkenbaar 

in beeld te brengen, horen we het graag als ouders bezwaar hebben. 

Niets zo leuk als  kunnen laten zien wat we doen. Daarom hopen we snel 

alle formulieren ondertekend terug te hebben. 

 

Update van de Medezeggenschaps Raad 

Op 9 januari jl. heeft de MR haar derde schooljaarvergadering gehad. 

Hierin is o.m. besloten dat de MR in de reguliere nieuwsbrief de ouders zal 

informeren over de lopende kwesties binnen de MR. Naast een aantal 

jaarlijkse terugkerende zaken, zoals studiedagenindeling, 

sollicitatieprocedures voor leerkrachten, ouderbijdragen, GMR en het 

activiteitenplan, houdt de MR zich op dit moment vooral bezig met: 

 De veiligheid rondom school; zoals u weet is eind vorig 

schooljaar een brief aan het College van Burgemeester en 

Wethouders gestuurd, betreffende de onveilige verkeerssituatie 

rondom school. Dit heeft tussentijds geleid tot een maandelijks 

veiligheidsoverleg tussen school, MR, gemeente en de 

aannemers. Hierin is besloten tot een aantal verbeteracties zoals 
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de structurele aanwezigheid van verkeersregelaars, het afzetten 

van het schoolplein, aangewezen aanlooproutes en 

parkeerafspraken voor het bouwverkeer. De verkeersveiligheid 

rondom school is een terugkerend onderwerp in de MR. Indien 

jullie  incidenten willen melden of veiligheidstips heeft, dan horen 

wij dat graag (MR@ikczeeburgereiland.nl) 

 De verdere inrichting van het huidige schoolplein en 

ontwikkelingen rondom het toekomstige schoolplein. De MR 

spant zich met de directie in om het huidige schoolplein te 

behouden en het oude schoolplein terug te krijgen, als ook om 

dit ingericht te krijgen in overeenstemming met de beleidsvisie 

van de gemeente; meer ruimte voor sport, spel en groen. De MR 

voert hierover met de directie gesprekken met Ruimtelijke 

Ordening van de gemeente.  

 Visie van het MKC/nieuwe schoolplan; met de komst van onze 

nieuwe directeur waait er een frisse wind door het MKC. Vanuit 

de MR spreken we Baukje en haar team over de visie en 

uitvoering in de praktijk en denken we hierin mee. Op dit 

moment wordt het meerjarenplan door de directie opgemaakt 

en zal dit binnenkort met de MR worden besproken.  

 TSO kosten: de MR heeft de directie gevraagd om een duidelijk 

beleid inzake TSO. De MR heeft aangegeven niet te kunnen 

instemmen met de huidige opzet en kosten voor de TSO die bij 

ouders in rekening worden gebracht. 

  
Groeten van de MR  

Michiel Verwijs (ouder), Gerda van der Vecht (ouder), Lianne van Roermund 

(leerkracht) en Kathy Alders (leerkracht)  

 

Ouderavond 

Hoewel we regelmatig in een nieuwsbrief vertellen waar we ons mee 

bezig houden, lijkt het ons goed om dit een keer live te doen op een 

ouderavond.  We hebben een datum: woensdag 27 maart om 19.30 u. 

Nadere informatie volgt. 

 

ONDERWIJKUNDIG NIEUWS 

(Merel van Lier) 

 

Wat doen die robots in de school? 

De kinderen leren hoe lastig het is de robot zo aan te sturen dat hij de 

boterham met hagelslag zelf smeert. Een robot of computer doet het 

pas zelf nadat de mens alle stapjes goed geprogrammeerd heeft.  “Help 

het de robot zelf te doen”  is op dit moment het nieuwe 

montessorimotto.  Inmiddels zijn robots en programmeerlessen al een 

vertrouwd gezicht in onze school. Aangestoken door onze studiereis en 

onder begeleiding van de externe organisatie Edicta verdiepen we ons 

steeds verder in de mogelijkheden van programmeren en robotica. Met 

deze lessen leren de kinderen na te denken over de stappen die ze 

moeten nemen. Zo raken ze vertrouwd met het denken in (eenvoudige) 

algoritmes.  

 

Ouderbetrokkenheid 

Momenteel zijn we intern bezig om de communicatie en samenwerking 

te verbeteren tussen school, thuis en andere betrokkenen. Op dit 

moment vult Baukje de app en de daaraan gekoppelde website met 

school specifieke informatie. We streven er naar deze app in maart in 

gebruik te nemen. Deze ouder-app zorgt ervoor dat de communicatie 

vanuit één kanaal komt. Te denken valt aan: groepsberichten, 1 op 1 

berichten/gesprekken, de agenda, mededelingen en administratie 

(ziekmeldingen, aanvragen verlof, etc.).  Daarnaast ben ik bezig om een 

visiestuk te ontwikkelen omtrent de ouderbetrokkenheid. Dit doe ik in 

samenspraak met de MR, AC, de leerkrachten en directie van onze 

school.  

 

Ouder- en  Kindteam (OKT) 

(door Hester van Laar) 

 

In de nieuwsbrief van december heb ik mij al voorgesteld.  Elke 

donderdag vind je mij op MKC Zeeburgereiland. Als  Ouder- en 

kindadviseur kun je bij mij terecht met kleine en grote vragen over 
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Robot ‘Denkie’ 
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opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf 

of ruzie thuis. Maar ik kan ook tips geven om je kind beter te laten eten of 

slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. We kijken samen 

wat er nodig is. Misschien ben je al geholpen met een gesprek. Als het 

ingewikkelder is, maken we samen een plan. Ik kan je kind helpen met 

tips, gesprekken of een training. Als het nodig is, zorg ik voor een 

verwijzing naar specialistische hulp. 

Donderdag 24 januari en donderdag 18 april tussen 8:00 en 9:00 uur zijn 

jeugdverpleegkundige Gracia en ik in de hal bij het kinderdagverblijf. 

Kom eens kennis maken, maak een praatje over hoe jij je rol als ouder 

beleeft of stel je vraag over het gedrag of de ontwikkeling van je kind of 

over het Ouder- en Kindteam! 

Heb je vragen over het Ouder- en Kindteam (bijvoorbeeld over de 

werkwijze) of heb je een vraag over de opvoeding of ontwikkeling van je 

kind maar lukt het je niet om me tegen te komen? Je kunt dan altijd een 

afspraak met mij maken door contact met me op te nemen 

(0643585101/ h.vanlaar@oktamsterdam.nl). Wil je liever niet op MKC 

Zeeburgereiland afspreken? Ik kan ook bij je thuis komen of we kunnen 

op kantoor afspreken.  

 

Trainingen voor ouders:  

Positief opvoeden 2-10 jaar (5 bijeenkomsten)  

Start: 24 januari 2019  

Tijd: Donderdagmorgen 9-11.30  

Contact: g.desmalen@oktamsterdam.nl  

Plaats: OKC Flevopoort  

Positief opvoeden 10-16 jaar (5 bijeenkomsten) 

Start: 28 februari 2019 

Tijd: Donderdagavond 19-21.30 uur 

Contact: b.vanderduin@oktamsterdam.nl 

Plaats: OKC IJburg 

  

Positief opvoeden voor gescheiden ouders 

Start: 9 januari 2019 

Tijd: Woensdagochtend 9:30-11:45 uur 

Contact: j.hilbers@oktamsterdam.nl  

Plaats: Arkin Jeugd en Gezin, Baarsjesweg 224 in Amsterdam West 

  

Trainingen voor kinderen 

Bibbers de Baas 9-12 jaar (8 bijeenkomsten) (Faalangstreductietraining) 

Contact: m.silva@oktamsterdam.nl 

Plaats: OKC IJburg 

 

Mindfulness 8-12 jaar (8 bijeenkomsten) (Bewustwordingstraining) 

Contact: b.vanderduin@oktamsterdam.nl 

Plaats: OKC IJburg   

  

NIEUWS VANUIT DE OPVANG  

(door Wendy Rutting) 

 

KDV 

 

We kijken terug op een geslaagd kerstdiner  Op woensdag 19 december 

hebben we het kinderdagverblijf omgetoverd tot een onwijs gezellige 

eetzaal waar alle kinderen welkom waren. We hebben heerlijk gegeten 

met iedereen en kijken terug op een hele geslaagde avond. We hopen 

het volgend jaar weer op deze manier te kunnen organiseren.  

 

BSO  

De kerstvakantie was weer de gelegenheid om er samen op uit te gaan. 

We namen de tram naar de Hortus Botanicus. We maakten een 

speurtocht tussen de excotische planten. De dieren in het 

Tropenmuseum gaven een feest voor Kantjil, het dwerghertje, en wij 

waren uitgenodigd. Om alle gasten voor het verjaardagsfeest te vinden, 

maakten we een tocht over de wereld. De kinderen keken, zochten, 

zongen, dansten en fantaseerden. Het programma eindigde met een 

vrolijk feest voor iedereen. We maakten theater met st. kindertheater TIJ. 

Bij een wintervakantie denk je aan schaatsen.Dus sloten we de vakantie 

af met een dag schaaten op de Jaap Edenbaan. 

 

mailto:h.vanlaar@oktamsterdam.nl
mailto:g.desmalen@oktamsterdam.nl
mailto:b.vanderduin@oktamsterdam.nl
mailto:j.hilbers@oktamsterdam.nl
mailto:m.silva@oktamsterdam.nl
mailto:b.vanderduin@oktamsterdam.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op speurtocht in de Hortus 

 
 

 

 

 

 

 
In het Tropenmuseum 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schaatsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  @ikczbe 

 

Kinderparticipatie  

Ook in de dagopvang ontwikkelen kinderen sociale competenties die zij 

nodig hebben om deel te kunnen nemen (participeren) aan de 

maatschappij. In een democratische samenleving heb je bepaalde 

vaardigheden nodig. In de toekomst zullen kinderen nog andere 

vaardigheden nodig hebben. Veranderingen vinden razendsnel plaats 

en dat vraagt een nieuwe kijk op kennis en vaardigheden. Dit zijn de 21e 

eeuwvaardigheden. Je kunt hierbij denken aan: samenwerken, 

creativiteit, communiceren, probleemoplossend en kritisch denken en 

sociale en culturele vaardigheden en mediawijsheid. In de groep doen 

kinderen hierin allerlei sociale ervaringen op, zoals vriendschappen 

opbouwen, voor zichzelf opkomen, maar ook te luisteren naar de 

mening van een ander en hun grenzen te respecteren, samen spelen en 

delen, rekening houden met elkaar en kennis maken met verschillende 

normen en waarden. Digitale vaardigheden gaan steeds eerder een 

belangrijke rol spelen. Ze verkrijgen  informatie via internet en 

onderhouden relaties via sociale media.  Ze leren in contact met elkaar 

de goede vragen te stellen, te overleggen, samen besluiten te nemen, 

naar elkaar te luisteren en rekening houden met de ander. 

 

Elk kind telt, ook op onze BSO 

Op onze BSO vinden we de mening van kinderen belangrijk. Hoe willen 

kinderen hun vrije tijd besteden? Wat vinden ze belangrijk en leuk? Op 

welke manier bieden we structuur in de dagopvang? Hoe kunnen we de 

activiteiten voor kinderen, aansluitend op de diverse leeftijden, zo 

interessant en uitdagend mogelijk maken? Hoe kunnen we als BSO 

bijdragen aan de ontwikkeling? Hoe willen we de doorgaande leerlijn 

vanuit het onderwijs op de BSO vormgeven?  Op al deze vragen 

proberen we een goed antwoord te vinden. 

 

Kinderkabinet 

We kwamen op het idee om een kinderkabinet te organiseren. Onder 

toeziend oog van BSO juf Ilse vormden we een kabinet. Met een 

voorzitter een vice voorzitter, een notulist, een minister van activiteiten, 

een minister van eten en een minister van sport. Om de week 

vergaderen we en vragen we naar de mening en ideeën van de 

kinderen. Het kabinet bedacht o.a. dat er een jongens en een meisjes 

kamer moet komen en er meer tijd moet komen voor het vrij spelen. Nu is 

het aan de kinderen om te kijken hoe deze activiteiten op de BSO 

geïntegreerd kunnen worden. Op de volgende vergadering horen we 

wat ze bedacht hebben. We zijn benieuwd.  

 

Unicef het Kinderrechten Filmfestival 

Ook in 2019 organiseert Unicef het Kinderrechten Filmfestival (KRFF). Wij 

doen hier met onze BSO dit jaar graag aan mee! Het KRFF, laat kinderen 

van 8 jaar en ouder nadenken over hun rechten.  Kinderen mogen hun 

ideeën en mening uitbeelden in een zelfgemaakt filmpje. De kinderen 

krijgen online lessen, maken een storyboard en krijgen coaching van een 

filmcoach. De films worden beoordeeld door een jury en de tien beste 

films gaan op 5 juni in première in Pathé Rembrandt in Utrecht . In het 

voorjaar van 2017 hebben meer dan zestig bso-groepen van Partou hun 

creativiteit laten zien, wat geleid heeft tot grappige, serieuze en soms 

ontroerende filmpjes. Kinderen hebben toestemming van jullie als  

oudersnodig. De toestemmingsformulieren worden door de BSO leidsters 

binnenkort uitgedeeld.   

 

 

 
Namens het MKC team, 
 
Wendy Rutting 
Merel van Lier  
Baukje van der Wissel  



 

 


