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1. Wijzigingen personeel nieuwe schooljaar  
Zoals reeds bekend hebben m.i.v. het nieuwe schooljaar een aantal personele wijzigingen 
plaatsgevonden op basisschool de Schakel: juf Sylvia heeft een nieuwe werkplek gevonden binnen 
stichting INNOVO en werkt vanaf dit schooljaar op basisschool St. Stefanus te Wijnandsrade. 
Daarentegen mogen we ook een aantal nieuwe leerkrachten en onderwijsondersteuners 
verwelkomen binnen ons team: meester Juul (groep 5A en groep 7), meester Marc (startklas), juf 
Vera (groep 1-2B) en juf Pauline (vervangster) als nieuwe leerkrachten en juf Larissa (cluster 
middenbouw) en juf Sylvana (startklas en cluster onderbouw) als onderwijsondersteuners.  
 

Van harte welkom allemaal en heel veel werkplezier toegewenst op de Schakel! 

 
2. Belangrijke data  
- Op maandag 30 september 2019 starten we weer met 2 projectweken. Ook de 

Kinderboekenweek zal in deze twee weken uiteraard de aandacht krijgen. 
- Woensdag 9 oktober 2019: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. de INNOVO-onderwijsdag. 
- Vrijdag 11 oktober 2019: vanaf 12.45u start van de Herfstvakantie.  
- Dinsdag 5 november 2019: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. een studiedag (team). 
- Week 46 en 47: oudergesprekken (groepen 1 t/m 8). 

 
3. SWPBS  
De komende weken gaan wij aan de slag met de GOUDEN weken. De eerste weken van het 
schooljaar vinden wij heel belangrijk en daarom besteden wij aandacht aan de volgende 
activiteiten: 
 
- Het bespreken van de regels en afspraken van de groep; 
- Het herhalen van de gedragsverwachtingen zoals: het lopen in de 

gang, het opruimen van de kapstokken, enz; 
- We spelen groepsvormende spelletjes; 
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- We geven complimenten; 
- We leggen de nadruk op dat wat er al goed gaat. 

Het doel van deze activiteiten is te zorgen voor een fijne sfeer in de klas, 
waar kinderen goed tot leren komen.  

 
4. Renovatie op De Schakel: nieuwe toiletten  
Waarschijnlijk heeft u het al gezien op onze school: sinds dit schooljaar kunnen we beschikken 
over nieuwe toiletten! Gedurende de gehele zomervakantie is er hard gewerkt om de toiletten in 
de beide gebouwen te renoveren en dat was ook hard nodig. En het resultaat mag er zijn: vanaf nu 
kunnen de kinderen en de teamleden weer gebruik maken van mooie en frisse toiletten!  
 

En er is nog meer gebeurd: ook hebben we de muren van het oude ICT-lokaal (in het 
hoofdgebouw) doorbroken, waardoor er veel meer ruimte en openheid ontstaat in de school.  
Van de ene kant hebben we nadrukkelijk gezocht naar een functionele inrichting van deze ruimte 
en van de andere kant willen we ICT steeds meer ‘in de klas’ toepassen. 
 

Kom dan ook gerust een kijkje nemen als u de school binnenkomt! 

 
5. Project ‘IMC Basis’  
Vanaf dit schooljaar krijgen de kinderen uit de groepen 6 en 7 voor 1 middag per week een 
speciaal (aanvullend) onderwijsprogramma aangeboden, genaamd ‘IMC Basis’. 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. IMC Basis kenmerkt 
zich vooral door het ‘ervaren’: ze volgen levensecht onderwijs met actuele casussen en 
vraagstukken. Zo worden ze zich ervan bewust dat ze deel uitmaken van en een bijdrage kunnen 
leveren aan de maatschappij. Tijdens de lessen wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van 
vaardigheden zoals o.a. presenteren, samenwerken, invloed uitoefenen en debatteren.   
 

Het project staat onder leiding van coördinator Marijn Blok en zij heeft wekelijks contact met de 
groepsleerkrachten (meester Kevin en juffrouw Cindy). Ook worden regelmatig gastdocenten 
uitgenodigd en wordt elk thema afgerond met een heuse excursie! Na de Herfstvakantie vindt de 
officiële ‘openingsdag’ plaats en zal het project van start gaan. 

 
6. Oudervereniging (OV)  
Een nieuw schooljaar betekent ook weer nieuwe activiteiten van en door onze actieve 
oudervereniging, allemaal ten dienste van de kinderen op De Schakel.   
 

Noteer de onderstaande datums alvast in uw agenda: 
- Vrijdag 8 november 2019: St. Maartensoptocht 
- Vrijdag 13 december 2019: Kerstbal 
- Woensdag 1 juli 2020: Fancy fair 
 

Naast de bovengenoemde activiteiten is er natuurlijk nog veel meer wat onze oudervereniging 
doet. Om ook activiteiten als o.a. de St. Nicolaasviering, de Kerstviering en Carnaval te kunnen 
bekostigen, ontvangt u binnenkort weer de brief van de OV met het verzoek om  
€30,- per leerling over te maken op de schoolrekening. 
 

Bij stichting Leergeld kunt u een aanvraag doen als u in aanmerking komt voor een vergoeding. 
Zie de website www.leergeld.nl/parkstad voor meer informatie.  
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7. Werken in clusters 
Zoals bekend hebben we 2 jaar geleden een start gemaakt met groepsdoorbrekend werken op 
onze school om de kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat te kunnen bieden. Onze 
ervaringen met deze werkwijze zijn erg positief te noemen en ook de kinderen reageren 
enthousiast op deze manier van werken. 
 

Vanaf dit schooljaar hebben we de groepen verdeeld in clusters, namelijk cluster onderbouw 
(groepen 1-2), cluster middenbouw (groepen 3 t/m 5) en cluster bovenbouw (groepen 6 t/m 8).  
De groepen van de diverse 'clusters' hebben we dan ook zoveel mogelijk bij elkaar gehuisvest, 
zodat afstemming en uitwisseling gemakkelijk kan plaatsvinden. Daarnaast is aan elk cluster een 
onderwijsondersteuner gekoppeld (juf Sylvana, juf Larissa en juf Phia), zodat we extra handen in 
de groepen hebben en de kinderen kunnen profiteren van de extra begeleiding.  
 

Als u nog vragen heeft over onze (nieuwe) werkwijze: de teamleden staan u graag te woord! 

 
8. Startklas  
In het schooljaar 2019-2020 wordt er op basisschool de Schakel een startklas opgericht. In deze 
groep zitten maximaal 10 kinderen die vier dagen onderwijs volgen in de startklas. 
De startklas is een groep waar 4-jarige kinderen instromen die een zorgvraag hebben op het 
gebied van fysieke zorg, taal-spraak, cognitie en/of gedrag.  
 

De kinderen die in deze groep instromen volgen onder begeleiding van een leerkracht, een 
onderwijsondersteuner en een pedagogisch medewerker van Jens een aangepast 
onderwijsprogramma. Het onderwijsprogramma is een aanbod op maat, gericht op de 
ondersteuningsvraag die het kind heeft.  
 

Het doel is om deze kinderen kennis te laten opdoen en vaardigheden aan te leren, zodat zij 
sterker kunnen instromen in het onderwijsprogramma van groep 1. Dit kan een groep 1 zijn op 
een reguliere school of op een school voor speciaal basisonderwijs. 
 

Vanuit onze school zijn meester Marc (leerkracht) en juf Sylvana (onderwijsondersteuner) 
verbonden aan de startklas. Juf Sylvana had zich reeds in de vorige nieuwsbrief aan u voorgesteld, 
hieronder volgt de introductie van meester Marc: 
 
Even voorstellen! 
 

Mijn naam is Marc Evertz. Ik ben 49 jaar oud, getrouwd en vader van 
Maartje. In mijn vrije tijd ga ik graag fietsen, wandelen, squashen en 
leuke dingen doen met mijn gezin.  
 

Ik ben 28 jaar werkzaam in het basisonderwijs. De laatste 5 jaar als 
kleuterleerkracht op een basisschool in Geleen. Het afgelopen half jaar 
ben ik werkzaam geweest als ambulant hulpverlener. Tijdens thuis- en 
schoolbegeleidingen kinderen en jong volwassenen weer in hun kracht 
zetten behoorde tot mijn werkzaamheden. 
 

In de week voor de zomervakantie kwam ik in contact met INNOVO. Op basisschool De Schakel 
zou in het nieuwe schooljaar een 2-jarige pilot van start gaan: de Startklas. Een pilot waarbij zowel 
onderwijs als het bieden van zorg aan 4-jarigen op een mooie manier samengaan. 



Ik had mijn beslissing om terug te keren in het onderwijs dan ook snel gemaakt. Nog voordat de 
vakantie begon werd ik benoemd als leerkracht van ‘de Startklas’. De afgelopen weken hebben 
onderwijsondersteuner Sylvana en ik hard gewerkt om een mooi klasje in te richten met heel veel 
nieuwe en betekenisvolle spullen.  
 
Ik hoop in de komende weken de eerste kinderen te begroeten zodat ‘de Startklas van start kan 
gaan’.     
 

Tot ziens! 
 

Meester Marc  

 
9. Isy  
Ook dit schooljaar maken we weer gebruik van de digitale 
nieuwsbrief Isy. Middels Isy kan de school, via de mail, direct 
contact maken met de ouders en tevens belangrijke informatie 
delen. Bij een nieuwsmelding op Isy ontvangt u via uw               
e-mailadres een link waarop u dient te klikken. Vervolgens 
komt u op Isy terecht waarop u de nieuwsmelding kunt lezen. 
 

Heeft u op dit moment nog geen e-mailadres doorgegeven aan de leerkracht:  
dan het vriendelijke verzoek om dit op korte termijn alsnog te doen! 
 

Inloggen via Isy gaat gemakkelijk via onze website: https://bsdeschakel.isy-school.nl/login 

 
10. Wist u dat …..  
- We heel blij waren om jullie op 19 augustus weer allemaal terug te zien? 
- We alle nieuwe kinderen op onze school van harte welkom heten? 
- Er een aantal nieuwe leerkrachten en 

onderwijsondersteuners gestart zijn op de 
Schakel: meester Juul (groep 5A en groep 7), 
meester Marc (startklas), juf Vera (groep 1-2B) en 
juf Pauline (vervangster) als nieuwe leerkrachten 
en juf Larissa (cluster middenbouw) en juf Sylvana 
(startklas en cluster onderbouw) als 
onderwijsondersteuners.  

- Alle leerlingen vrij hebben op 9 oktober i.v.m. een 
studiedag bij INNOVO? 

- Juffrouw Tiny ook dit schooljaar, alhoewel ze al 
een tijdje met pensioen is, weer aanwezig is op de 
Schakel? 

- En daarbij elke maandag en donderdag 
ondersteunende werkzaamheden verricht? 

- Het project ’IMC Basis’ de opvolger is van het 
succesvolle (afgeronde) project ‘Next Level Kids’? 

- De kinderen uit de groepen 6 en 7 na de Herfstvakantie hieraan zullen deelnemen? 
- We heel fijn en rustig gestart zijn dit schooljaar? 
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