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1. Leerlingenraad 

Ieder jaar wordt er op basisschool de Schakel een leerlingenraad gekozen. Wij vinden het 
belangrijk dat leerlingen op onze school hun stem kunnen laten horen. Leerlingen hebben vaak 
goede ideeën over praktische zaken en onderwijsontwikkelingen die spelen binnen de school. Wij 
willen leerlingen betrekken bij de schoolorganisatie. De leerlingenraad is een manier om leerlingen 
mee te laten denken over onderwijsactiviteiten, onderwijsinhoud en het leefklimaat op onze 
school. Zij vertegenwoordigen hiermee de mening van de leerlingen van onze school.  
 

De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 die zich verkiesbaar 
stellen, presenteren zich de week voor de verkiezingen aan 
de eigen groep. Op vrijdag 15 november 2019 hebben de 
verkiezingen voor de leerlingenraad plaatsgevonden. Uit 
iedere groep is er 1 jongen en 1 meisje gekozen.  
  

De volgende leerlingen gaan de groepen vertegenwoordigen 
in de leerlingenraad: 
 

Groep 6:  Gilano en Zayra 
Groep 7:  Emiel en Cacharella 
Groep 8:  Jana en Ibrahim 
  

Wij wensen de jongens en meisjes uit de leerlingenraad veel plezier en succes!! 

 
2. Belangrijke data 
- Vrijdagavond 13 december 2019: Kerstbal. 
- Vrijdag 20 december 2019: vanaf 12.45u start van de Kerstvakantie. 
- Dinsdagavond 14 januari 2020: informatieavond Voortgezet Onderwijs (groep 8).  
- Week 7 en 8: oudergesprekken groep 8. 
- Vrijdag 21 februari 2020: carnavalsochtend op De Schakel; vanaf 12.45u start van de 

Carnavalsvakantie.  
- Week 11 en 12: oudergesprekken groepen 1 t/m 7. 
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3. Minicollege  
Om de overgang tussen de basisschool en de peuterspeelzaal gemakkelijker te laten verlopen, 
wordt er een aantal keren per jaar een minicollege georganiseerd. 
Dit betreft een samenwerking tussen peuteropvang Puk en basisschool de Schakel. 
Het minicollege is een wenmoment, waarbij de oudste peuters van de peuterspeelzaal een kijkje 
gaan nemen in de instroomgroep van de basisschool. 
 

Op woensdag 30 oktober j.l. heeft het eerste 
minicollege van dit schooljaar plaatsgevonden. 
Juffrouw Cindy heeft een prentenboek 
voorgelezen. Alle peuters en kleuters hebben 
aandachtig geluisterd en meegedaan. 
 

Gedurende dit schooljaar zullen er nog 
meerdere minicolleges plaatsvinden, de 
peuters hebben er zin in!  

         
4. Project ‘IMC Basis’ 
Op dinsdagmiddag 29 oktober 2019 vond in de centrale hal van onze school de officiële ‘kick-off’ 
plaats van het project IMC Basis voor de groepen 6 en 7. Naast de aanwezigheid van de leerlingen 
waren ook een aantal ouders aanwezig bij deze opening, waarbij iedereen een voorlichting heeft 
gekregen over de inhoud en de vormgeving van het project. Ook de projectcoördinator van IMC 
Basis (Yvonne Knobel) en de onlangs aangestelde schoolcoördinator, juffrouw Marijn Blok, waren 
aanwezig om het officiële startsein te geven. 
 

IMC Basis betreft een aanvullend onderwijsprogramma en 
wordt dit schooljaar structureel aangeboden op de 
dinsdagmiddag aan de leerlingen uit de groepen 6 en 7. In 
dit project ontwikkelen de kinderen een duidelijk beeld over 
welke beroepen er allemaal bestaan, zodat er een beter 
perspectief ontstaat bij het maken van keuzes voor de 
toekomst. Oftewel: ‘nu leren wat er later is’.   
 

Naast de gastlessen (onder leiding van echte vakmensen) die op de school worden gegeven, vindt 
er aan het einde van elk blok een heuse excursie plaats op een locatie buiten de school. Het 
belooft een mooi en uitdagend project te worden, we hebben er zin in! 
 

5. Oudervereniging (OV)  
In de afgelopen periode is onze oudervereniging weer ‘druk in de weer’ geweest met het 
organiseren van het (druk bezochte!) St. Maartensfeest én het Sinterklaasfeest van 5 december j.l. 
We kunnen wederom terugblikken op twee hele geslaagde activiteiten, waarbij de betrokkenheid 
en het enthousiasme onder de kinderen en de ouders veelzeggend was! Nu de Sint weer naar 
Spanje vertrokken is, staat de volgende activiteit op het programma: het Kerstbal!  
Het Kerstbal, inmiddels een BEGRIP op de Schakel, wordt ook al jaren super georganiseerd door 
onze oudervereniging. Alle kinderen doen weer hun uiterste best om er op hun mooist uit te zien, 
want er is weer een prijs te verdienen voor de koning en koningin van het bal. U komt toch ook? 
 

Dames van de oudervereniging: wederom hartelijk dank voor jullie inzet en  
alle goede zorgen namens alle kinderen en leerkrachten van de Schakel! 
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6. Audit 
Op maandag 28 oktober 2019 heeft een Audit plaatsgevonden op onze school, waarbij gesprekken 
met de directie/MT zijn gevoerd en tevens klassenobservaties bij de leerkrachten hebben 
plaatsgevonden. Een speciaal auditteam (samengesteld uit een directeur, een intern begeleider en 
diverse leerkrachten van verschillende basisscholen binnen INNOVO) heeft de audit op onze 
school uitgevoerd.  
 
 
 
 
 
 
Het pedagogisch klimaat werd als zeer sterk punt genoemd. De leden van het auditteam waren 
onder de indruk van de prettige sfeer en de rust die op onze school aanwezig is en de manier 
waarop wij met de leerlingen omgaan. Ook over het didactische aspect, het overbrengen van de 
leerstof, werd aangegeven dat er sprake is van een duidelijke structuur, waarbij de voorwaarden 
aanwezig zijn om goed te kunnen leren. Er vindt duidelijke afstemming plaats op de 
(onderwijs)behoeften van de leerlingen en dat zorgt er tevens voor dat de leerlingen met plezier 
naar school komen. Ook over de zorg, de begeleiding en het schoolbeleid op De Schakel heerst er 
tevredenheid. Dat wat ‘op papier staat’ is duidelijk zichtbaar in de school en dus de realiteit! 
 

Als tips hebben we meegekregen om nog meer in te spelen op het samenwerkend leren en het 
stimuleren van de interactie (gesprekken) tussen de leerlingen. Ook het geven van feedback op 
het strategiegebruik bij de leerlingen mag nog vaker aan bod komen. Ondanks het feit dat deze 
aspecten wel als voldoende zijn beoordeeld, kunnen we hierin nog een groei doormaken. Dit 
zullen we dan ook oppakken en het team gaat hiermee aan de slag in de lessen. 
 

Al met al kunnen we terugblikken op een zeer geslaagde audit, waarbij we een ‘foto’ hebben 
meegekregen waar we de komende jaren zeker op kunnen voortborduren. De teruggekregen 
feedback en de ‘herkenbaarheid’ die dit oproept binnen het team heeft ons heel goed gedaan! 

 
7. Startklas  
Toen ik me in het eerste Schakeltje voorstelde als nieuwe leerkracht van de Startklas op 
basisschool de Schakel eindigde ik met de zin: ‘Ik hoop in de komende weken de eerste kinderen te 
begroeten zodat ‘de Startklas van start kan gaan’.  
 

Ik kan zeggen dat op maandag 23 september en op maandag 21 
oktober de eerste 2 kinderen in de Startklas zijn gestart. Na een 
aantal weken enthousiast werken met deze twee kinderen, kan 
ik stellen dat de Startklas een mooie kans is om kinderen door 
de inzet van zorg gecombineerd met onderwijs een betere start 
te laten maken op de basisschool. Met hulp van Sylvana 
(onderwijsondersteuner) en Ellen (medewerker Xonar) hopen 
we deze mooie visie verder gestalte te geven.  
 

Vooral op sociaal-emotioneel, maar ook op cognitief gebied proberen we deze kinderen een extra 
stukje bagage mee te geven. Om de beide kinderen ook aan het groepsproces in een grotere groep 
te laten wennen, hebben we met de collega’s afgesproken dat op maandag, dinsdag en 
donderdagmiddag in de Startklas mag worden gespeeld door twee kinderen uit elke kleutergroep. 
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Ook nemen beide kinderen deel aan activiteiten in de 
instroomgroep. Na de Kerstvakantie (in de maanden januari en 
februari) gaan we de derde, vierde en vijfde leerling welkom 
heten in de Startklas op de Schakel. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Marc Evertz 
Leerkracht Startklas  

 
8. Wist u dat ….. 
- We een fantastische St. Maartensoptocht hebben gehad met een hele hoge opkomst?  
- Onze OV dit feest wederom tot in de puntjes had voorbereid? 
- We als team de OV hiervoor erg dankbaar zijn?   
- We kunnen terugblikken op een zeer geslaagde Audit? 
- We trots zijn op het behaalde resultaat en onverminderd door kunnen gaan op de ingeslagen  

weg? 
- Ons dat veel energie geeft? 
- We als team op vrijdag 29 november 2019 afscheid hebben genomen van juffrouw Miranda die 

per 1 december 2019 als leerkracht aan de slag is gegaan op basisschool De Spiegel in 
Maastricht? 

- We Miranda hartelijk willen bedanken voor haar inzet op De Schakel en we haar veel succes en 
plezier toewensen op haar nieuwe school? 

- We een nieuwe juffrouw hebben weten te benoemen voor groep 4, namelijk juffrouw Annika? 
- Dat zij direct na de Kerstvakantie zal starten in groep 4? 
- We juffrouw Tiny heel dankbaar zijn voor haar inzet in de afgelopen periode in groep 4? 
- Op donderdag 5 december 2019 Sinterklaas bij ons op bezoek is geweest? 
- We als team in de afgelopen periode een studiebijeenkomst hebben gevolgd rondom 

opbrengstgericht werken en leerlijnen?  
- En dat we dit samen met het team van St. Paulus hebben gedaan?  

 
Het team van basisschool De Schakel wenst iedereen een zalig Kerstfeest en 

een gezond, vredig en gelukkig Nieuwjaar toe! 
 

Met dank aan allen die onze school ‘een warm hart’ hebben toegedragen! 
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