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Een wens voor iedereen 

Lieve leerlingen van de Broederschool en ouders/ verzorgers,  

Het jaar 2020 loopt ten einde en we waren op de Broederschool heel blij dat we het jaar 

2020 achter ons konden laten. Helaas werd de school toch weer gesloten en zijn de voortekenen 

voor 2021 niet goed. Het ziet ernaar uit dat er opnieuw flexibiliteit wordt gevraagd van ons allen. 

Want ook in 2021 gaan we weer online en staan onze medewerkers hier op 4 januari weer in een 

leeg klaslokaal. 

 

Maar ondanks alle tegenslagen, zijn wij er trots op dat we de uitdaging durven aan te gaan 

om goed onderwijs te verzorgen voor veel leerlingen op de Molenberg. 

Afgelopen jaar hebben we veel gevraagd van onze leerlingen, van alle ouders/ verzorgers en ook 

van onze partners. Steeds liepen zaken weer anders en werden op het laatst veranderingen 

aangegeven. Wij willen alle leerlingen en hun ouders/ verzorgers bedanken voor de flexibele 

houding! Iedereen toonde begrip en was coöperatief.  

Dit doet ons goed en versterkt ons gevoel van BROEDERSCHAP! 

Als team zijn we ons goed bewust van onze rol: Wij weten dat wij het verschil kunnen 

maken en dat we een lichtpuntje zijn in het leven van onze leerlingen.  Wij danken alle ouders 

ervoor dat we deze rol mogen spelen in de levens van uw zoon/ dochter. 

 

 

Voor 2021 wensen wij alle kinderen van de Broederschool, alle ouders/ verzorgers en 

mensen op de Molenberg toe dat we elkaar veel mogen ontmoeten en zo proberen om 

samen op weg gaan: want alleen samen kunnen we het verschil maken 

 

 

Website 

Onze nieuwe website is in de lucht…..kijk snel op www.broederschool.nl 
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Scholing: Door lezen de wereld te ontmoeten 

 

 

 

Teambreed zijn we bezig met een nascholing genaamd ‘Door 

Lezen De Wereld Ontmoeten’ (DLDWO). In deze nascholing 

staat het leesonderwijs centraal. Met dit initiatief gaan we 

lezen terugbrengen naar de kern: lezen om de wereld te 

ontmoeten en daarmee gemotiveerde en betere lezers 

afleveren aan de maatschappij. Als bijvangst breiden de 

leerlingen hun woordenschat uit en voorkennis, vaardigheden 

en strategieën worden ingezet als middelen -

gereedschappen- om tot begrip te komen. 

 

 

Vraag eens aan uw zoon/ dochter wat ze vinden van de begrijpend lezen lessen….we weten 

bijna zeker dat ze zullen antwoorden dat dit leuke lessen zijn (geworden!) 

 

Tevredenheidsonderzoek leerlingen  

Vorig schooljaar hebben wij u geïnformeerd over de resultaten van het 

oudertevredenheidsonderzoek. Hier waren wij erg trots op! Inmiddels zijn ook 

de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen bekend. De 

leerlingen uit groep 6, 7 en 8 hebben desbetreffende vragen anoniem ingevuld. 

Als wij kijken naar de resultaten, dan geven de leerlingen onze school een 8,7 als gemiddeld 

rapportcijfer (landelijk gemiddelde is 8,2). De leerlingen geven aan dat zij tevreden zijn met het 

schoolklimaat. Ze vinden dat er een goede omgang is onderling en dat er een fijne sfeer heerst. 

Daarnaast vinden de kinderen dat er goed onderwijs wordt gegeven. Ze vindend dat ze goede 

instructies krijgen en veel leren.  

Het tevredenheidsonderzoek laat de laatste jaren deze trend zien: 

2020 2018 2016 

8,7 8,0 7,9 

 

Wij zijn uiteraard erg trots op deze mooie waardering door onze leerlingen! Wij continueren dan 

ook onze aanpak en blijven hier vanuit onze kernwaarden 'Broederschap- Meesterschap en 

Blijdschap' aandacht aan besteden.  
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Sluiting scholing 

 

Het kabinet besloot maandagavond tot een vergaande lockdown van Nederland. Tegen onze 

verwachting in sloten ook de scholen in het primair onderwijs vanaf 16 december 2020 tot en met 

vrijdag 15 januari 2021. Na de kerstvakantie beoordeelt het kabinet de ontwikkelingen opnieuw en 

beslist dan wanneer de scholen weer opengaan. Wij zullen u hier tijdig over informeren. Vanaf 16 

december 2020 zijn de kinderen thuis en hebben enkele opdrachten meegekregen. Het onderwijs 

op afstand is voorbereid en zal starten op 4 januari. Houd u ISY goed in de gaten voor informatie 

m.b.t. afhalen van materialen en het onderwijs op afstand. Per unit hebben de medewerkers 

berichten geplaatst over de inhoud van het online programma.  

Wij zijn wederom trots dat wij samen met u ook dit weer goed oppakken!  

Schoolkoor op de Broederschool 

Momenteel onderzoeken we of het mogelijk is om een schoolkoor op te richten. Dit is de wens van 

de leerlingen, zoals de leerlingenraad dit besproken heeft met SCHUNCK. Het zou prachtig zijn als 

we dit gerealiseerd krijgen omdat in de rijke historie van de Broederschool een jongenskoor een 

prominente rol heeft gespeeld. Meester Herman is 25 jaar lang dirigent geweest van het 

jongenskoor St. Gregorius van de Broederschool.  

 

We denken dat het schoolkoor anno 2021 er heel anders gaat uitzien maar we verheugen ons erop 

dat er binnenkort meer gezongen gaat worden op onze school. Momenteel hebben zich al 25 

leerlingen aangemeld. Het schoolkoor oefent onder leiding van meester Carlo elke maandag van 

14.45-15.45 uur in het Broederhuis. We hopen dat het schoolkoor voor het eerst gaat optreden 

tijdens Broederschool Got talent, op het einde van het schooljaar. 

 

Wil je nog meedoen? Mail dan snel naar juf Jamila jamila.amarir@innovo.nl maar wees er snel bij 

want er zijn nog maar een paar plekken beschikbaar.   

Vanwege de schoolsluiting kunnen we helaas nog niet starten op 4 januari maar jullie horen snel 

via ISY wanneer we wel starten. 

 

 

Aanbod IMC-basis verschuift 

Met ingang van januari 2021 verschuift het aanbod van IMC-basis voor de groepen 7 en 8 naar de 

vrijdagmiddag. Het programma zal 11 x op vrijdagmiddag tijdens reguliere lessen worden gegeven 

maar daarnaast hebben wij aan de leerlingen gevraagd of ze 8 x op een vrijdagmiddag op school 

willen blijven, waar nu een vrije middag staat gepland.  

 

De reden hiervoor is dat wij te weinig tijd hebben in ons reguliere programma om naast de 

basisvakken tijd vrij te maken die belangrijk zijn om leerlingen succeservaringen te laten opdoen 

op andere vakgebieden (expressie, wereldoriëntatie- toekomstgericht werken). Door het aanbod 

deels in een na-schoolprogramma aan te bieden op vrijdagmiddag kunnen wij de reguliere lestijd 

optimaler benutten en nog gerichter werken aan de ontwikkelingskansen van u kind. Alle 

leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben zich bereid verklaard om extra tijd te investeren in hun 

eigen toekomst. De leerlingen ervaren het aanbod van IMC-basis als heel waardevol die hen aanzet 

en stimuleert om na te denken over de toekomst en gerichte keuzes te maken t.a.v. een 

vervolgopleiding.  

De vrije vrijdagmiddagen blijven gehandhaafd voor de groepen 1 t/m 6.  

 

Zie IMC Basis (imcweekendschool.nl) voor meer informatie m.b.t. IMC-basis. Wilt u een gastles 

verzorgen? Neem contact op met juf Sanne. sanne.deheer@innovo.nl 

 

mailto:jamila.amarir@innovo.nl
https://www.imcweekendschool.nl/imcbasis/imc-basis
mailto:sanne.deheer@innovo.nl
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Inhaalprogramma Covid-19 

Onze school heeft een subsidie ontvangen en kan hiermee een aantal extra onderwijsprogramma's 

aanbieden waardoor onze leerlingen zich nog beter kunnen ontwikkelen.   

  

Spelend Leren     : een programma voor leerlingen van groep 1 en 2 waarbij deze leerlingen d.m.v. 

begeleid spel in betekenisvolle hoeken taal kunnen uitbreiden. Dit programma vindt onder 

schooltijd plaats en er is extra personeel inzetbaar om dit programma aan te bieden. 

  

BOUW!: Dit programma wordt ingezet bij leerlingen van groep 3 om te voorkomen dat kinderen 

onnodig frustraties/stagnaties op lopen in het leesproces. Dit programma vindt onder schooltijd 

plaats en wordt aangeboden door extra personeel.  

  

Ralfi lezen: Juf Jamila biedt een extra leesinterventie aan voor leerlingen van groep 4, onder 

schooltijd, om onnodige frustraties/ stagnaties in het leesproces te voorkomen. Er vindt hierbij 

ondersteuning plaats door externen. 

  

Huiswerkbegeleiding/ bijles: een programma voor leerlingen van de groepen 6-7 en 8 dat wordt 

aangeboden door Huiswerkbegeleiding Parkstad in samenwerking met meester Tim. Kleine 

groepjes kinderen gaan op maandag en woensdag na schooltijd, aan de slag en ontvangen extra 

instructies waarbij ingezet wordt op verschillende strategieën. 

 

We zullen de leerlingen die hiervoor geselecteerd zijn en hun ouders informeren over de exacte 

startdatum (deze is verschoven i.v.m. de schoolsluiting). 

 

Nieuws vanuit de oudervereniging 

 

Het jaar 2020 was een bewogen jaar! Heel veel 

activiteiten konden helaas niet doorgaan. De 

oudervereniging heeft dit jaar gekozen om ieder 

kind van de Broederschool een kerstpakket te 

geven. We wensen iedereen fijne feestdagen en 

een gelukkig en gezond 2021!!!  

 

De oudervereniging!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op de foto het kerstpakket, dat onze leerlingen hebben ontvangen.  
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Wist-u-dat: 

 

- Meester Herman Souren onlangs zijn 91ste verjaardag heeft gevierd; 

- Alle leerlingen van unit 1 hem buiten hebben opgewacht en voor hem gezongen hebben; 

- Ze ook geteld hebben tot 91; 

- Ze toen ontdekt hebben dat Meester Herman wel erg oud is; 

- Ze hem gevraagd hebben wie ouder is:” Sinterklaas of meester Herman”; 

- Meester Herman vertelde dat Sinterklaas ouder is omdat deze er ook al was toen hij een 

jongetje was en op de Broederschool zat! 

- Veel leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 meedoen aan de voorleesexpress; 

- De bibliotheek enthousiaste vrijwilligers organiseert die wekelijks thuiskomen om voor te 

lezen. Daarnaast spelen ze taalspelletjes en zorgen zij ervoor dat ze steeds nieuwe boeken 

bij zich hebben.  

- Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteiten en U kunt zelf ervoor kiezen om deel te 

nemen. 

- U contact kunt opnemen met de leerkracht van uw kind (groep 1 t/m 5) als u interesse heeft 

in dit traject. 

- Onze leerlingen vanaf 11 november wekelijks drie stuks fruit ontvangen; 

- We op deze manier proberen om meer leerlingen te laten genieten van het eten van 

groente en fruit; 

- Dit programma nu tijdelijk is gestopt maar wordt hervat op het moment dat onze leerlingen 

er weer zijn! 

 

Belangrijke data: 

• 21 december – 1 januari: kerstvakantie 

• 04 januari: ophalen materialen en start onderwijs op afstand 

• 18 januari: vermoedelijke hervatting fysiek onderwijs 

• 25 januari: studiemiddag groep 1 t/m 6 12:30 uur school uit  

• 4 februari: studiedag, hele dag vrij 

• 12 februari: studiemiddag groep 1 t/m 6 12:30 uur school uit 

• 15 – 19 februari: carnavalsvakantie 

We houden er rekening mee dat we een wijziging moeten doorvoeren in bovenstaande data 

omdat studiedagen vaak gepland zijn na een toetsperiode. Als we wijzigingen doorvoeren t.a.v. de 

toetsen, dan heeft dit mogelijk consequenties. We zullen u tijdig informeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en een gezond 2021. 

Tot ziens op 4 januari 2021 (online) en hopelijk weer snel live op school! 

Team Broederschool Heerlen 


