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50e jaargang  

 

 

 

‘t Broedertje  

              
 

Kerkraderweg 7 6416CC Heerlen  045-571.61.41  * info@broederschool.nl  

 

Afsluiting van het kalenderjaar 
 

Nog even en dan begint de kerstvakantie. De periode tussen Kerst en Nieuwjaar is voor velen een 
tijd van bezinning en reflectie. We kijken terug op wat er in dit jaar allemaal gebeurd is en we kijken 
alvast vooruit naar wat we willen doen in het komende jaar. Langs deze weg willen wij jullie bedan-
ken voor de fijne samenwerking in 2017. Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen toe en in 2018 
hopen wij gebroederlijk en in blijdschap verder te werken aan het vergroten van het meesterschap 
voor onze leerlingen. 
 

 
 

Kerstmis op de Broederschool 
 

Op vrijdag 22 december hebben we met elkaar gevierd dat we één jaar lang broederschap hebben 
laten zien op onze school d.m.v. de gedragsaanpak GDO (groepsdynamisch onderwijs).  
Precies één jaar geleden hebben we alle oude ruzies achter ons gela-
ten en zijn we gestart met het voeren van een sociokring, het belonen 
d.m.v. tokens en het voeren van driehoekgesprekken door leerlingen. 
We merken dat er op school een positief pedagogisch klimaat heerst en 
dat de sfeer hierdoor opperbest is. Om dit te vieren hebben we dit jaar 
wederom het vuur aangestoken in de vuurkorf en was er voor de kin-
deren en de ouders de kans om een spijtbriefje in de korf te gooien. Juf 
Susanne schudde de hand met de moeder van Gina. Hiermee laat de 
school zien dat het goed is om met elkaar in gesprek te gaan.  

 
 
Hierna was er voor alle leerlingen een vie-
ring in het Broederhuis waarbij BLIJDSCHAP en 
BROEDERSCHAP centraal stond. Aansluitend was er voor alle leer-
lingen een lunch in de eigen klas. We danken alle ouders voor hun bij-
drage hieraan, zonder uw hulp was het nooit zo gezellig geweest! 
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      Kerstmarkt op de Broederschool 
 

Op vrijdag 15 december 2017 was er weer een heel gezellige kerstmarkt op de Broederschool. 
Onze kinderen maakten vooraf mooie stukjes zoals schilderijtjes, waxinelichtjes, een houten kerst-
boom, fotolijstjes met de foto van het kind erin etc. Te veel om op te noemen en allemaal even 
mooi. Ook waren er allerlei knutselactiviteiten voor de kinderen, zoals het maken van een kerst-
man, het versieren van kerstballen, fotolijstjes etc. De kinderen werkten er en-
thousiast aan en kwamen het vol trots laten zien. Het geld dat de kerstmarkt 
heeft opgeleverd komt ten goede aan de leerlingen van onze school.  
Alle groepen krijgen budget om materialen aan te schaffen.  

Verder rook het heerlijk in het gebouw, want er werden lekkere pannenkoeken 
gebakken en popcorn gemaakt. De opbrengst hiervan is bedoeld om de onkos-
ten van het schoolkamp te financieren.  

Het was een gezellig samenzijn. We danken alle ouders die geholpen hebben 
alle stagiaires en de leerkrachten voor jullie hulp.  
Zonder jullie was het nooit zo gezellig geweest! 
 
 

Sinterklaasviering op de Broederschool  
 

Op 5 december bracht Sinterklaas met zijn Pieten een bezoekje aan de Broederschool.  
Vol verwachting stonden de kinderen hem ’s ochtends bij de poort op te wachten. Met welk ver-
voermiddel zou hij dit jaar aankomen? Tot ieders verbazing kwam hij met een quad!  
 

Na een warm ontvangst op het schoolplein baanden de Sint en de Pieten zich al snel 
een weg naar de kleine speelzaal. Hier hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 en  Peu-
terspeelzaal genoten van een geweldig feest. De goedheiligman was onder de indruk 
van alle dansjes, liedjes en versjes die de kinderen speciaal voor hem hadden voorbe-
reid. Na de viering bracht de Sint met zijn aanhang ook nog een kort bezoekje in de klas-
sen. De kinderen zijn door hem verwend met lekkere pepernoten en een ontzettend leuk 
cadeautje.  
 

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben 4 verschillende workshops gevolgd. 
Ze hebben zich flink in het zweet gewerkt bij de pietengym, allemaal een prijsje gewonnen bij de 
bingo, leuke sinterklaascadeautasjes geknutseld en cup cakes versierd. 
De Sint en Pieten hebben zelfs nog een bezoekje aan de kinderen van de bovenbouw gebracht en 
ook zij werden verwend met lekkere pepernoten. 
 

Het was een geslaagd, gezellig Sinterklaasfeest!  
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Next Level= Kijken over de muren van de Broederschool 
 

Op de Broederschool wordt juf Sanne vanaf december op dinsdag vrij geroosterd om een na-
schools aanbod te ontwerpen en aan te bieden voor een aantal leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7. 
Dit traject wordt gesubsidieerd vanuit het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het 
wordt uitgevoerd samen met BS de Wegwijzer, BS de Schakel en BS St. Paulus. Ook op deze 
scholen wordt op één dag één leerkracht vrij geroosterd. Deze vier INNOVO-scholen gaan geza-
menlijk aan de slag om een programma te ontwerpen dat later op meerdere basisscholen in Ne-
derland uitgevoerd kan worden. Het aanbod zal o.a. de volgende elementen gaan omvatten: stu-
diebegeleiding, ontwikkeling van sociale vaardigheden, verlengd aanbod uit de wereld van weten-
schap, techniek, sport en cultuur en taalactivering. Deze leerlingen zullen ook de wereld buiten de  
Broederschool gaan ontdekken en hiervoor zullen we mogelijk bedrijven of instanties op de  
Molenberg of elders in Heerlen gaan bezoeken. We horen het graag van u als u de deuren van uw 
bedrijf op een dinsdag na schooltijd openstelt voor leerlingen van de Broederschool, die hierdoor 
meer kennis kunnen opdoen van de wereld om hen heen. U kunt ons hierover berichten via in-
fo@broederschool.nl. 

 

De leerlingen van de Broederschool nemen graag een kijkje buiten de muren van de school. 
 
 

 Onderwijs Anders Organiseren 
 

Op de Broederschool denken we na over het huidige onderwijs en of we kunnen bieden wat de 
leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben. Uiteraard willen we ons Meesterschap behouden 
maar we willen ook nieuwe aspecten van het onderwijs aanbieden, omdat we denken dat hierdoor 
de kansen voor onze kinderen in de maatschappij zullen toenemen. Er vinden momenteel in elke 
bouw proeftuintjes plaats waarbij deze nieuwe onderwijsvormen worden ingezet. Eén voorbeeld 
hiervan is het blokuur in de groepen 3-4 -5 waarbij ook de ouders een actieve rol innemen. Een 

blokuur biedt mogelijkheden aan de leerlingen om leerstof die ze nog moeilijk vinden 
extra te oefenen. De leerkracht geeft dan steeds verschillende instructies aan een 
groepje leerlingen. Daarnaast biedt het blokuur ook kansen aan leerlingen om zich te 
verdiepen in nieuwe leerstof of om te experimenteren met nieuwe dingen. Het blokuur 
is heel populair bij de leerlingen op de Broederschool omdat ze eigen keuzes kunnen 

maken t.a.v. de invulling hiervan, Dit enthousiasme slaat over naar de ouders want er bieden 
steeds meer ouders aan om te komen helpen op school tijdens dit blokuur. We zijn hier erg blij 
mee omdat de keuzemogelijkheden voor alle leerlingen steeds ruimer worden hierdoor. In groep ¾ 
is het blokuur heel populair. Er worden zelfs tokens gespaard en ingeleverd om het blokuur te ver-
lengen. Er ontstaat dus heel veel blijdschap door en voor het blokuur en dat is een goed teken. 
 
 

 GDO-thermometer in het kader van sociale veiligheid op school 
 

De Wet sociale veiligheid op school, is met ingang van 1 augustus 2015 van kracht. Dit betekent 
dat scholen een actief en doeltreffend veiligheidsbeleid moeten voeren. De Broederschool heeft 
hierin vorig schooljaar grote stappen gezet met de invoering van het groepsdynamisch onderwijs 
(GDO). Dit schooljaar hebben we het Veiligheidsplan opgesteld en de MR van onze school heeft 
dit plan goedgekeurd. Het plan is zichtbaar op de website www.broederschool.nl . De coördinatie 
van het pestbeleid wordt uitgevoerd door juf Chantal die tevens de conflictleerkracht is. Wij schen-
ken veel aandacht aan sociale veiligheid en niet alleen omdat dit wettelijk verplicht is. Wij geloven 
erin dat kinderen zich alleen optimaal kunnen ontwikkelen in een sociaal veilige situatie.  
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Om zicht te krijgen op het welbevinden van onze leerlingen, vullen de leerlingen een keer per zes 
weken een OK-thermometer in. Vier keer per schooljaar krijgen de ouders de gelegenheid om ook 
een OK-thermometer in te vullen, omdat we de mening van de ouders heel belangrijk vinden. 
Leerkrachten gaan in gesprek met de leerlingen en de ouders als de OK-thermometer op onvol-
doende staat. 
 

In de directiekamer hangt een dashboard waarop de groepsther-
mometers hangen. De cijfers op dit dashboard laten zien dat het 
groepsklimaat heel goed is op onze school. Hier zijn we erg trots 
op. 
 

We willen de groepen niet met elkaar vergelijken, maar willen wel 
kijken wat er in de groep gebeurd gedurende het schooljaar. 
 
BLIJDSCHAP door de OK-thermometer: 

 

 

We zijn er erg trots op dat het alle groepen op onze school gemiddeld een 7 of hoger scoren. 

schooljaar 2017-2018 t/m herfstvakantie t/m kerstvakantie 

Groep ½ A 7,6 7,6 

Groep ½ B 7,6 7,5 

Groep 3/4 6,6 7,0 

Groep 4/5 7,3 7,2 

Groep 6/7 7,5 7,2 

Groep 7/8 7,7 7,5 

 
 

Wijzigingen groepsbezetting  

 

De afgelopen periode hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden m.b.t. de groepsbezetting. 
Hieronder kunt u zien welke leerkrachten werkzaam zijn op onze school.6 
 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag  

groep 1-2a Juf Yade 

Juf Yade 

Juf Yade 

Juf Yade 

Juf Vivian Juf Vivian 

Juf Vivian 

Juf Vivian 

Juf Vivian 

groep 1-2b Juf Inge 

Juf Inge 

Juf Inge 

Juf Inge 

Juf Inge 

  

Juf Inge 

Juf Inge 

Juf Inge 

Juf Inge 

 Onderwijsassistente  Juf Jamila  Juf Jamila   Juf Jamila Juf Jamila 

Groep 3-4 Juf Wendy 

Juf Wendy 

Juf Chantal en 

juf Wendy 

Juf Chantal en 

juf Wendy 

Juf Chantal Juf Chantal 

Juf  Chantal 

Juf Chantal 

Juf Chantal 

groep 4-5 Juf Silvia 

Juf Silvia  

Juf Silvia 

Juf Silvia 

Juf Jade Juf Silvia 

Juf Silvia 

Juf Silvia 

Juf Silvia 

 Onderwijsassistente  Juf Jamila  Juf Jamila   Juf Jamila Juf Jamila 

Groep 6-7 Juf Kelly 

Juf Kelly 

Juf Kelly 

Juf Kelly 

Juf Kelly Juf Wendy 

Juf Wendy 

Juf Wendy 

Juf Wendy 

groep 7-8 Juf Sanne Meester Rem-
co 

Juf Sanne Juf Sanne Juf Sanne 

 Onderwijsassistente  Juf Jamila  Juf Jamila   Juf Jamila Juf Jamila 

Schakelklas*  Meester Wiel 
  

  Meester Wiel 

Extra ondersteu-

ning middenbouw 

Juf Ramona  Juf Ramona   

Extra ondersteu-

ning bovenbouw 

Juf Françoise Juf Françoise    
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Directie Juf Anne Juf Anne Juf Anne 

om de week  

Juf Anne  

  Juf Susanne   Juf Susanne 

Administratie   Meester 
Hans 
(ochtend) 

Meester 
Hans 
(ochtend) 

Meester 
Hans 

 
 

Wist u dat:  
-  

- Juf Sanne momenteel de gymopleiding volgt; 
- Ze elke dinsdagavond in de gymzaal staat en de lessen volgt; 

- Ze daarnaast ook vaak oefent in de gymzaal van de Broederschool samen met meester 
Valentijn; 

- We heel trots zijn dat ze het eerste blok succesvol heeft afgesloten. 
- De leerlingen van groep 7/8 merken dat juf Sanne deze opleiding volgt omdat ze flink wor-

den uitgedaagd tijdens de gymlessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vrijdag 22 december:  - Kerstviering 
- School uit om 12.30 uur, start kerstvakantie 

 

Maandag 8 januari:   - Start school 
 

Donderdag 13 januari:  - OK thermometer voor leerlingen 
 

Vrijdag 12 januari 2018:  - Inloopkwartier voor ouders 
 

Maandag 15 januari 2018:  - Voorstelling groep 5 en 6 (cultuur) 
- MR vergadering 

 

Donderdag 18 januari 2018:- VVE thuis met gastspreker 
 

Maandag 22 januari 2018:  - Vergadering oudervereniging 
 

Vrijdag 26 januari 2018:  - Groep 1& 2 vrij vanaf 12.30 uur 
    - Afscheid juf Francoise 

 

Vrijdag 2 februari 2018: - Workshop groep 6/7/8  

 
 
 

 
 

Fijne Feestdagen. 

Op maandag 8 januari 2018 zien we alle 

leerlingen weer graag op school 

graag weer gezond en wel terug op onze 

school. 
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