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1. Corona update  
We hadden natuurlijk allemaal gehoopt dat alles weer gauw ‘normaal’ zou zijn, maar niets is 
minder waar… Sterker nog: de schrik zat (en zit er) nog steeds flink in na enkele besmettingen bij 
ons op school. Het heeft binnen onze school (maar ook binnen de scholen van onze stichting 
INNOVO) gezorgd voor een ‘strenger regime’ als het gaat om het hanteren van de veiligheid van 
de kinderen en het personeel. 
Gelukkig hebben we de school gewoon open kunnen houden en hebben de kinderen het 
onderwijs gekregen dat ze verdienen, daar is het ons uiteindelijk allemaal om te doen! 
Neemt niet weg dat we het echte oudercontact nog steeds erg missen en dat we moeten ‘leven’ 
met de regels zoals deze nu gelden. Schroom dus niet om de telefoon te nemen als u een 
prangende vraag heeft of stel uw vraag gewoon aan de schoolpoort. Laten we het contact vooral 
levend houden met als gezamenlijk doel het beste voor uw kind!! 

 
2. Belangrijke data  
- Vrijdag 18 december 2020: vanaf 12.45u start van de Kerstvakantie. 
- Week 6: oudergesprekken groep 8. 
- Vrijdag 12 februari 2021: vanaf 12.45u start van de Carnavalsvakantie.  
- Maandag 22 februari 2021: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. een studiedag (team). 
- Week 9 en 10: oudergesprekken groepen 1 t/m 7. 

 
3. Project ‘IMC Basis’  
Wat was het spannend op dinsdag 29 september 2020: de startdag 
van IMC Basis bij groep 7 en 8! Met die startdag begonnen de IMC 
Basislessen voor het schooljaar ’20 – ’21. Wat opvalt is dat de 
leerlingen van De Schakel zo ontzettend creatief en enthousiast zijn. 
Als we in oktober aan de slag gaan met de fotografe die een gastles 
komt geven, poseren de leerlingen als modellen. Ze geven elkaar 
tips en doen echt hun best om dat ene mooie plaatje vast te leggen. 
Ook de tekstschrijfster die langskomt bij groep 8 maakt indruk. 
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De leerlingen schrijven met haar hulp prachtige verhalen over hun dromen. De schrijfster is zo 
onder de indruk van het enthousiasme van de leerlingen, dat ze er later zelf een blog over schrijft 
en op haar website plaatst! Zoals verwacht veroveren de leerlingen van De Schakel met hun 
enthousiasme, creativiteit en spontane houding de harten van hun gastdocenten. Ik kan me als 
coördinator alleen maar gelukkig prijzen met zulke nieuwsgierige kinderen en met de begeleiding 
van de meesters en juffen van de school.  
Hartelijke groet, Michelle Muijlkens (projectcoördinator IMC Basis). 

 
4. Minicollege  
Minimaal vier keer per jaar organiseren wij in samenwerking met peuteropvang PUK het 
minicollege. Het minicollege is een middel om te proberen de overstap tussen de Peuteropvang   
en de basisschool te verkleinen.  
 

In de praktijk gaan de peuters lessen volgen bij groep 1. De 
leidsters en leerkrachten bedenken minimaal 4x per jaar een 
themagerichte activiteit waarbij de peuters al eens mogen kijken 
en meedraaien bij groep 1. Denk hierbij aan voorlezen of een 
werkles. Op deze manier kunnen de peuters al eens met hun 
vertrouwde leidster komen wennen in de instroomgroep. 
 

In de kinderboekenweek heeft er een minicollege 
plaatsgevonden. Juf Margo heeft toen een prentenboek 
voorgelezen over het kasteel. De kinderen hebben aandachtig 
geluisterd naar het verhaal en hebben een leuke middag gehad! 

 
5. Themaonderzoek onderwijsinspectie 
Op dinsdag 24 november 2020 heeft de onderwijsinspecteur onze school op een digitale manier 
bezocht. Dit in het kader van het vierjaarlijkse schoolonderzoek. Het gesprek is gevoerd in het 
kader van een themaonderzoek: 'kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie'. De directie en 
interne begeleiding heeft het gesprek gevoerd over drie belangrijke thema's op onze school in het 
kader van de kwaliteitsverbetering. De onderwijsinspecteur heeft ingezoomd op de motieven, 
doelen en wijze van evaluatie van ons onderwijs, steeds weer in relatie tot de kenmerken van onze 
leerlingenpopulatie (= de groep leerlingen die onze school bezoekt). 
  

Na een overleg van twee uur waren zijn conclusies helder: 
- Het team weet duidelijk waar ze naar toe willen; 
- De visie is helder en doorleefd terug te zien in ons 

onderwijs; 
- Onze leerlingen behalen hoge scores en we scoren als 

school zelfs boven verwachting goed; 
- De totale zorgstructuur is helder en goed ingebed in de 

schoolorganisatie; 
- We hebben een goed beeld van onze leerlingen en hun 

onderwijsbehoeften; 
- Een energiek en enthousiast gesprek. 

 

Er zijn ook een tweetal adviezen meegegeven: 
- Nog meer aangeven wanneer we zelf tevreden zijn (lees: eigen ambities formuleren); 
- Een aantal doelstellingen nog specifieker en meetbaarder omschrijven. 



Over het algemeen was de onderwijsinspecteur zeer tevreden en verheugd over het onderwijs op 
De Schakel. Hij heeft dan ook alle vertrouwen in de verdere ontwikkeling van de school. Een groot 
compliment is dan ook op z'n plaats richting alle teamleden die elke dag met zorg en toewijding 
aan de slag zijn met alle leerlingen op De Schakel! 

 
6. Startklas  

‘Een samenwerking waarbij zorg wordt ingezet,  
om onderwijs mogelijk te maken’ 

 
 
 
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Na de herfstvakantie heeft het tweede kind de Startklas verlaten en is kunnen instromen in het 
reguliere basisonderwijs. Het doel van de Startklas om kinderen in hun kracht te zetten en uit te 
laten stromen naar een passende onderwijsplek blijft het belangrijkste uitgangspunt in deze 
groep. Het is mooi om te zien dat de kinderen elke dag met veel plezier naar school komen. Ook 
nieuwe kinderen voelen zich snel vertrouwd en veilig en raken snel gewend aan de routines en de 
structuur in de groep. 
 
De Startklas heeft in september zijn eerste schoolreis gemaakt. Gezellig in de bus naar KidsPlaza in 
Weert. Het was ontzettend gezellig met veel geeuwende kinderen op de terugweg. 
Onlangs hebben we als groep meegedaan aan de eerste brandoefening. Niet alleen het geluid van 
het brandalarm, maar ook het lopen op de brandtrap was superspannend! 
 
Als laatste wil ik mijn directe collega’s Ellen (medewerker JenS) en Sylvana 
(onderwijsondersteuner) bedanken voor het enthousiasme, de kundigheid en de gedrevenheid die 
zij elke dag weer uitstralen. Onder andere dit zorgt ervoor dat de kinderen in de Startklas zich 
veilig en vertrouwd voelen.   
 
Alvast fijne feestdagen toegewenst en een gezond en gelukkig 2021!!! 
 
Juf Ellen, juf Sylvana en meester Marc. 

 
7. Studiebegeleiding (naschools aanbod)  
Vanaf november 2020 volgen een groot aantal leerlingen 
uit de groepen 6 t/m 8 een extra uurtje studiebegeleiding 
per week. Aan het begin van het schooljaar had onze 
school zich namelijk ingeschreven voor de landelijke OCW-
subsidie ‘inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 
2020-2021’, dit als gevolg van de gemiste onderwijstijd 
naar aanleiding van COVID-19 in het afgelopen schooljaar. 
We waren dan ook erg verheugd toen we hoorden dat 
deze subsidie aan onze school was toegekend!  



Deze studiebegeleiding wordt aangeboden door onze eigen teamleden (meester Tim, juffrouw 
Phia en juffrouw Larissa) en vindt elke dinsdag (groepen 7 en 8) en donderdag (groepen 6) na 
schooltijd plaats. Tijdens de studiebegeleiding wordt onder andere aandacht besteed aan het 
maken van huiswerk, het ontwikkelen van executieve functies (o.a. plannen en organiseren van 
het werk) en het aanleren van leerstrategieën. 
 
Ondanks de lange lesdag (dinsdag en donderdag) werken de kinderen met veel motivatie en 
plezier tijdens dit extra uurtje en wordt er tevens veel geleerd! Een groot compliment dus aan de 
kinderen en… ga vooral zo door! 

 
8. Wist u dat …..  
- Meester Eric op vrijdag 16 oktober 2020 samen met zijn Suzanne in het huwelijksbootje is 

gestapt? 
- Het een onvergetelijke dag was voor het kersverse bruidspaar? 
- Juffrouw Patty vanaf 1 december 2020 een benoeming heeft gekregen als adjunct-directeur / 

IB-er op basisschool St. Paulus? 
- Zij ook vanuit deze functie verbonden blijft aan onze school? 
- We haar veel succes en vooral veel werkplezier toewensen (op de beide scholen)? 
- Per 7 december 2020 de 2 volle kleutergroepen verdeeld zijn over 3 groepen? 
- Juffrouw Cindy Jongen en juffrouw Margo (instroomgroep 1), juffrouw Vera (groep 1-2), 

juffrouw Roos en juffrouw Corine (groep 2) de vaste juffen zijn? 
- We op dinsdag 24 november 2020 een themaonderzoek van de onderwijsinspectie hebben 

gehad op De Schakel? 
- Het thema van het inspectiebezoek ‘kwaliteitsverbetering in relatie met onze 

leerlingenpopulatie en de huidige referentieniveaus' betrof? 
- We lovende woorden van de onderwijsinspecteur hebben ontvangen over hoe wij het 

onderwijs op onze school vormgeven? 
- Dit het team een enorme ‘boost’ geeft? 
 

 
 

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! 


