QliQ Nieuwsbrief maart 2022

QliQ Primair Onderwijs
Nieuwveld 61
5702 HW Helmond
0492-477960

Beste collega’s,
We hebben de afgelopen weken al regelmatig mogen genieten
van een mooi lentezonnetje. Extra welkom in deze roerige tijden
waarin het wel eens voelt alsof niets meer zeker is. Op het
moment dat Covid iets naar de achtergrond leek te verdwijnen
werden we geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne, en werd
pijnlijk duidelijk dat zelfs veiligheid geen vanzelfsprekendheid is.
Iets wat ook grote indruk heeft gemaakt op veel kinderen. Het is
daarom belangrijker dan ooit dat we samen zorgen voor een
fijne, stabiele werk- en leeromgeving waar we oog hebben voor
elkaar.
Voor jullie ligt de laatste nieuwsbrief met ons huidige logo. In mei
lanceren we de nieuwe huisstijl en wordt ook de vormgeving van
de nieuwsbrief aangepast. (Zie de teaser verderop in deze
nieuwsbrief.) Inhoudelijk blijven we bouwen aan een nieuwsbrief
die steeds meer van en voor ons allemaal is.
Tegelijkertijd met de nieuwe huisstijl delen we ook de nieuwe
strategische belofte die kleur geeft aan de keuzes die we de
komende jaren gaan maken. Houd 10 mei je brievenbus in de
gaten! 😉😉
Veel leesplezier gewenst namens de projectgroep nieuwsbrief,
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Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je iets bijdragen aan de nieuwsbrief? Laat het ons weten
via communicatie@qliqprimair.nl
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Column

P(r)ietpraat
Op KC Dierdonk kennen ze me ondertussen wel een
beetje..
Maar voor de mensen die me niet (goed) kennen:
Niks wat hieronder staat is feitelijk onderzocht. Het is
gewoon mijn eigen ongezouten mening.
Van mijn basisschooltijd herinner ik me praktisch niks meer,
behalve dat ik in groep 4, bij meester Hans, regelmatig
voor straf aan mijn broekriem omhoog werd getrokken
voor de klas. Ook van mijn middelbare schooltijd weet ik
nog weinig, behalve dat ik meer op de gang stond dan in
de klas zat. School was saai. Het moest, maar het nut
hiervan was me niet helder.
Ik was vooral bezig met héél véél andere dingen dan het
bestuderen van de lesstof, had de concentratie van een
visstick en groeide steeds meer in mijn rol als ‘clown van
de klas’. Zelfs op De Kempel hadden docenten (en dit is
geen grap) een poule opgezet, om een gokje te wagen
hoe lang ik het vol zou houden op de PABO. De meesten
hadden het ingeschat op een week of drie.

Pieter Vogels is bouwcoördinator op
KC Dierdonk. In zijn column
P(r)ietpraat neemt hij ons de
komende tijd mee in zijn visie op
jongens/mannen in het onderwijs.

Ook het overgrote deel van mijn vriendengroep kijkt niet
heel positief terug op hun tijd op school, terwijl ze toch
allemaal wel redelijk ‘succesvol’ zijn in het leven (als in: ze
hebben een goede baan, wonen mooi en hebben een
liefdevol gezin). Mijn vrienden en ik kregen regelmatig op
onze donder of straf en sommigen van ons zouden,
volgens de leraren, niet veel gaan bereiken.
De afgelopen 40 jaar heb ik daarom eigenlijk vooral dit
geleerd:
“School is voor brave meisjes.”…
De volgende keer ga ik hier uitgebreid(er) op in.
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P&O

Mutatie- en salarisdata 2022

Ondersteuning en bereikbaarheid ‘ONS onderwijsbureau’
Aanpassen NAW-gegevens
Deze kun je zelf aanpassen in Afas Insite
Helpdesk mutaties personeelssalarisadministratie
Telefoonnummer: 088-8504709
Mail: qliqmutaties@onsonderwijsbureau.nl of helpdesk.psa@onsonderwijsbureau.nl
Helpdesk Afas Insite
Telefoonnummer: 088-8504705
Mail: qliq.afas@onsonderwijsbureau.nl
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Aanvragen zwangerschapsverlof en geboorte- / ouderschapsverlof
Afas Insite wordt steeds verder doorontwikkeld om uiteindelijk te komen tot een
gebruiksvriendelijk platform waar je als QliQ medewerker zo eenvoudig mogelijk allerlei
zaken kunt regelen. De meest recente toevoeging is de inrichting van de zgn. “tegel
aanvragen zwangerschapsverlof” te vinden onder het kopje “Overige mutaties”.

Daarnaast is er een kort instructiefilmpje toegevoegd bij de tegel ‘geboorte/ouderschapsverlof’.

Bijeenkomst nieuwe medewerkers
Woensdag 18 mei is er weer een bijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Deze vindt
plaats op het bestuurskantoor van 14.00-16.00 uur. Uitnodiging volgt!
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Teaser

Een nieuwe strategische belofte én look voor QliQ!
De wereld verandert, QliQ verandert mee. En hoe! De afgelopen jaren hebben we volop
gebouwd met elkaar. En wat zijn we daar trots op! We gaan binnenkort een nieuwe fase
in en daarvan lichten we alvast een tipje van de sluier op.
Na de meivakantie delen we onze nieuwe strategische belofte met jou en de
buitenwereld. We hebben kort en krachtig omschreven waar we voor staan en waar we
voor gaan. We garanderen dat je zin krijgt om erin te duiken!
Maar dat is niet het enige. We krijgen ook een nieuw logo en huisstijl. Fris en aansprekend.
Want laten we eerlijk zijn: de energie en daadkracht die we intern voelen, mogen we ook
beter laten zien.
Kortom: stay tuned en laat je verrassen…
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QliQ’sCool
Webinars Paul Nijhof
Nieuw in QliQ’sCool zijn de 2 Webinars die wij hebben opgenomen met Paul Nijhof. Paul is
coördinator nieuwkomersonderwijs bij KC Mozaïek. Na zijn workshops op de QliQdag
ontstond de wens om zijn verhaal breder deelbaar te maken. Middels de Webinars
‘traumasensitief werken met nieuwkomers’ en ‘meertaligheid in de klas’ is het verhaal van
Paul nu voor iedereen beschikbaar. Extra waardevol in deze tijd waar steeds meer
scholen te maken krijgen met nieuwkomers en/of vluchtelingen.

Hoe kom je ook alweer in QliQ’sCool? Je gaat naar academieportal.nl/qliq en logt in met
je QliQ emailadres en wachtwoord. Als je ingelogd bent in Office 365 kun je QliQ’sCool ook
via de puntjes linksboven vinden als tegel bij de apps. Je kunt QliQ’sCool ook vinden in de
QliQ app die je kunt downloaden in iedere appstore.
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Make-it Challenge week en de Make-it dag
Van 21 maart tot en met 25 maart was het zover; de Make-it Challenge week 2022. Met als
hoogtepunt de Make-it dag op donderdag 24 maart.
Maar liefst 2100 leerlingen uit 90 klassen van 49 basisscholen in en buiten de regio gingen in deze
week week aan de slag met dagelijkse online challenges. (Zie impressie onder dit artikel.) En
tijdens de Make-it dag gingen 600 kinderen (waarvan meer dan 200 QliQ leerlingen) aan de slag
met een grote diversiteit aan doe- en maakactiviteiten. Drones, 3D printen, VR, soep maken,
Greenscreen, programmeren, EHBO, knikkerbanen, lego challenge, voeding, componeren,
radio maken, lassen, installatietechniek en nog veel meer. Het was een feestje en ook onze
leerlingen hebben zichtbaar en hoorbaar genoten! We kijken terug op een mooie interactieve
week en zijn trots op deze mooie samenwerking met de Kempel, stichting Prodas, Platoo en
Brainport. Makers hebben de toekomst!
*Impressie Challenge-week, Iedere dag een nieuwe maak challenge

*Impressie Make-it dag
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Een kijkje in de scholen
Leerlingenraad IKC Trudo bezoekt leerlingenraad van de Vlier
Wat een mooie manier om de horizon van je leerlingenraad te verbreden: neem ze mee
op scholenbezoek naar een collega-school, laat ze daar een dag meelopen en in
gesprek gaan met hun leerlingenraad. IKC Trudo en de Vlier kijken terug op een
waardevolle en fijne uitwisseling. Dit smaakt naar meer!

Voorleestalent
We hebben meerdere
voorleestalenten binnen onze
scholen en Resa van Meer van
basisschool de Vendelier won
er zelfs een prijs mee!
https://ditishelmond.nl/resavan-meer-voorleeskampioen2022/
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Er moeten mensen zijn – Toon
Hermans
Er moeten mensen zijn
die zonnen aansteken,
voordat de wereld verregent.
Mensen die zomervliegers oplaten
als het ijzig wintert,
en die confetti strooien
tussen de sneeuwvlokken.
Die mensen moeten er zijn.
Er moeten mensen zijn
die aan de uitgang van het kerkhof
ijsjes verkopen,
en op de puinhopen
mondharmonica spelen.
Er moeten mensen zijn,
die op hun stoelen gaan staan,
om sterren op te hangen
in de mist.
Die lente maken
van gevallen bladeren,
en van gevallen schaduw,
licht.
Er moeten mensen zijn,
die ons verwarmen
en die in een wolkeloze hemel
toch in de wolken zijn
zo hoog
ze springen touwtje
langs de regenboog
als iemand heeft gezegd:
kom maar in mijn armen

Weet je,
er moeten mensen zijn,
die bellen blazen
en weten van geen tijd
die zich kinderlijk verbazen
over iets wat barst
van mooiigheid
Ze roepen van de daken
dat er liefde is
en wonder
als al die anderen schreeuwen:
alles heeft geen zin
dan blijven zij roepen:
neen, de wereld gaat niet onder
en zij zien in ieder einde
weer een nieuw begin
Zij zijn een beetje clown,
eerst het hart
en dan het verstand
en ze schrijven met hun paraplu
i love you in het zand
omdat ze zo gigantisch
in het leven opgaan
en vallen
en vallen
en vallen
en OPSTAAN
Bij dát soort mensen wil ik horen
die op het tuinfeest in de regen
BLIJVEN dansen
ook als de muzikanten al naar huis
zijn gegaan
de muziek gaat DOOR
de muziek gaat DOOR
en DOOR
Hele gedicht? https://youtu.be/Zr5wjOJ0cjs

Dit is het einde van deze nieuwsbrief. Vragen/opmerkingen? Mail naar
communicatie@qliqprimair.nl
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