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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR 
Robert Joosten 

 

28 oktober : Informatieavond “ICT en gezondheid” 

6 november : Onderwijsstaking, info volgt 

19 en 28 november : Oudergesprekken groep 1-8 

 

De volgende Samenspraak verschijnt op 22 november. 

 

 

OUDERGESPREKKEN - PRIVACYVERKLARINGEN 
Robert Joosten 

 

Binnenkort ontvangen jullie van ons ouderportaal de uitnodiging om jullie in te 

schrijven voor de oudergesprekken op 19 en 28 november. De mail ziet er zo uit: 

 

 

Vervolgens kunnen jullie 

via het ouderportaal op 

de pc jullie voorkeuren aangeven. 

Ouder(s)/verzorger(s) met 

broertjes/zusjes krijgen voorrang met 

intekenen. Voor hen gaat deze 

intekenlijst eerder open, zodat zij 

praktisch kunnen kiezen. 

 

In het ouderportaal kunnen eenvoudig 

vragen aan ouders gesteld worden 

middels intekenlijsten. Zo hebben jullie 

de intekenlijst ontvangen om 

privacy-gegevens aan te vullen. Deze lijst 

heeft nog niet iedereen ingevuld. Willen 

jullie dit nog doen?  Zo houden we onze 

administratie omtrent privacy up to date. 
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TERUGBLIK STUDIEDAG 
Robert Joosten 

 

Voor de herfstvakantie is er druk gestudeerd door het team. We hebben uitgebreid gereflecteerd over 

de onderwijsresultaten van 2018-2019 en de opstart van 2019-2020. Wat gaat goed en wat kan beter 

gekeken naar de geformuleerde kernwaarden, missie en visie in ons schoolplan voor de komende 4 

jaren. Waar liggen prioriteiten bij het doorontwikkelen? 

 

 

De komende tijd richten we ons op verdieping van instructies en eigenaarschap van kinderen voor hun 

eigen leerresultaten door reflectie.  

Verder hebben we vorig jaar besloten om het domein Engels te gaan verzorgen via de methode “Groove 

Me” door de hele school. Dit betekent dat de groepen 1-2-3 af en toe een koppeling maken in thema’s 

richting Engels. Vanaf groep 4-5 wordt de leerstof stapsgewijs uitgebreider richting de groepen 6-7-8. 

Hoe jonger we starten op speelse wijze, hoe beter kinderen tot spreekdurf komen.  

De nieuwe methode “Uit de Kunst” geeft een brede impuls aan ons aanbod in de creatieve vakken 

tekenen en handvaardigheid en mogelijk straks ook muziek en drama (hierin zijn we oriënterend).  

Vanuit de onderbouw wordt hard gewerkt aan ontwikkeling van vormen van spel. Door spel op 

verscheidene wijzen te stimuleren wordt de taalverwerving veel breder opgepakt door kinderen. 
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KINDERBOEKENWEEK 
Robert Joosten 

 

 

 

Wat hebben we genoten dit jaar! Het team speelde toneel, schrijvers werden bezocht, een prachtige 

voorstelling werd gegeven, ouders kwamen voorlezen. Er werd nog meer gelezen dan normaal! 

Iedereen bedankt voor de hulp bij het welslagen van de kinderboekenweek 2019. 

Zie het ouderportaal en facebook voor de reportages. 

 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
Robert Joosten 

 

Er is alweer meer binnengekomen aan ouderbijdagen. Eenieder bedankt voor de snelle afwikkeling. Nog 

even en alles is binnen. Met deze financiën kunnen we een aantal mooie activiteiten opzetten samen 

met team en ouders. 

Voor de ouders die nog niet betaald hebben, mag ik jullie vragen dit nog te doen? Dit kan per bank NL32 

RABO 01593942 44 onder vermelding van “ouderbijdrage ……….. (naam kind(eren))”. Het bedrag is € 

15,- per kind. 

 

SCREENING DOOR HET LUIZENSCREENTEAM 
Yvonne Stappers 

 

Alle kinderen zijn afgelopen vrijdag gecontroleerd. Gelukkig zijn er geen luizen gevonden bij de kinderen. 

Dank je wel hulpouders voor de hulp! 

 

INFORMATIE VAN VERENIGINGEN & CULTURELE INSTANTIES 
Robert Joosten 

 

In de eerste weken van het schooljaar ontvingen we veel (en het wordt steeds meer) post van 

verenigingen en culturele instanties. Steeds vaker ontvangen we post van commerciële instanties. 

Telkens komt van hen de vraag of we folders aan kinderen willen meegeven of zaken in het ouderportaal 

willen publiceren. 
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Als team willen we deze informatiestroom kanaliseren en begrenzen. We zijn van mening dat al deze 

verzoeken tot over-informeren van ouders/verzorgers leidt. 

Daarom hanteren we de volgende criteria, die ik samen met de collega’s van Bs. de Kameleon heb 

afgestemd: 

● We stimuleren activiteiten van de plaatselijk Grubbenvorster verenigingen en culturele 

instanties. Als scholen maken we deel uit van de Grubbenvorster gemeenschap samen met de 

verenigingen, samen kunnen we elkaar versterken. 

● Uitnodigingen voor bijv. proeflessen en andere activiteiten ga ik bundelen in de Samenspraak. 

Zo bereikt de informatie gebundeld. 

● Reclame voor commerciële activiteiten verspreiden we niet. 

 

NOG EVEN DIT 
Vanuit de MR 

 

 

 

                                                                         


