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Algemeen 
We vinden dat we een prachtige start hebben gemaakt van dit schooljaar. De “gouden weken” 
hebben positief gewerkt op de chemie in de groepen. Een succesfactor om op een fijne wijze met 
elkaar aan de onderwijsdoelen te werken. En wat zijn er veel gedenkwaardige activiteiten beleefd. 
De communicatie vanuit de school, over het een en ander, kan wat helderder. Dat boetekleed trek ik 
mezelf aan. Het doel is de weg in één keer goed, maar wij zijn niet perfect en er is nog verbetering 
mogelijk (excuses; ook voor het niet in bcc verstuurd hebben van een mailbericht). We blijven ons 
best doen en vragen van u begrip en geduld. 
 
Staking op vijf oktober…. 
Het team van onze school staat achter de voorstellen voor het inhalen van salarisachterstand en vóór 
het verminderen van werkdruk en vóór het aantrekkelijk houden van het beroep van leerkracht. Het 
team geeft komende donderdag 5 oktober (de dag van de leraar) solidair gehoor aan de oproep het 
werk een dag niet op te pakken. Dat doen ze overigens niet met plezier…….. maar wel met pijn in het 
hart. (Ze laten niet graag leerlingen in de steek). De Stichting PrimAH steunt de actie ook. Ik hoop dat 
ook u achter de actie wilt staan in het belang van goed onderwijs. Nu én in de toekomst. 
 
Dag van de leraar……. 
Elk jaar is vijf oktober de dag van de leraar. Dit jaar geeft die dag een vreemd gevoel. Het is de dag 
dat elke leerkracht even in het zonnetje wordt gezet, als dank voor haar / zijn inzet. (Van een 
schouderklop heeft nog nooit iemand een blessure gekregen). Ik daag – en nodig – u uit om komende 
week tóch even stil te staan bij deze dag. Dat mag van mij ook op een andere dag……..  
 
Nieuws van en over onze leerlingen 
De nieuwe groepen hebben al snel een nieuwe sfeer gecreëerd; de nieuwe leerlingen hebben hun 
plaats in de groep gevonden. Nieuws over en van de leerlingen beschrijven we vooral in “Het 
Klassennieuws” dat de leerkrachten frequent opstellen. (Zoals de winnaar van de hoogste 
zonnebloem in groep 1 / 2…… als resultaat van een prachtige vaderdagcadeau) 
 
Personele ontwikkelingen 
De nieuwe collega’s hebben zich in korte tijd verbonden met het bestaande team. Het vraagt even 
tijd de nieuwe methodes eigen te maken, nieuwe ideeën en gedachten van hun kant zorgen voor 
fijne en rijke aanvullingen. Vanuit een fijne sfeer is het goed onderwijs maken. 

 Juf Jorien nadert haar zwangerschapsverlof. 15 November is de dag waarop we haar voor 
een poosje uitzwaaien. Maar dat kan natuurlijk ook eerder moeten. We zijn in gesprek met 
de stichting over een goede tijdelijke vervanging van haar lessen.  

 Meester Guido is alleen op de maandag nog bij ons. De leerlingen van groep 1 en 2 (ochtend) 
en van groep 3 en 4 (middag) zijn blij met de meester. Meester Guido zelf moet nog wel wat 
wennen van groep 7 / 8 naar … Nu hij er minder is, hebben we afspraken gemaakt over zijn 
inzet. We zullen het wat vaker zonder hem moeten doen. 
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 Juf Gitte heeft aangegeven dat ze door het uitvallen van veel van haar lesdagen niet zo snel  
het gewenste contact en verbinding met de leerlingen kan maken zoals ze dat graag wil. Ze 
komt twee extra dagen naar school. Op dinsdag 3 en dinsdag 10 oktober (top hè!). 

 Juf Anita start volgende week met de opleiding voor interne begeleider. Dat betekent nóg 
meer expertise op onze school. We maken afspraken over een begeleiding door Juf Martine 
(onze interne begeleider) en meester Joop. 

 Juf Inge voelt zich als een vis in het water nu ze weer alle dagen met haar groep kan werken 
(na een paar jaar studie). 

 Juf Janet is een aantal dagen extra naar school gekomen om onze meester Guido te 
begeleiden in zijn nieuwe taak. 

 Kortom: Toppers! 
 
Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen 

 Ik wil beginnen met een woord van dank voor de betrokkenheid en het enthousiasme dat u 
heeft getoond tijdens de omgekeerde oudergesprekken. 

 We zijn in alle groepen begonnen met de nieuwe methode voor het vak Engels “Join in”. In 
december gaan we de eerste evaluatie doen, maar we zijn al best tevreden. 

 Voor alle vakken zijn we al weer flink gevorderd met het aanbieden van de eerste blokken uit 
de methodes voor spelling, taal en rekenen.  

 Belangrijk ontwikkelpunt is het werken met een nieuw systeem over het opstellen van 
groepsplannen en het registreren van resultaten. Het systeem heet PlanB2 (Plan B kwadraat) 
en wordt op alle scholen van PrimAH dit schooljaar ingevoerd. De afgelopen weken hebben 
we twee studiedagen besteed aan deze nieuwe methodiek. Het systeem is gebaseerd op een 
verdiepende manier van kijken naar elke leerling afzonderlijk. Zo zijn van alle leerlingen de 
onderwijsbehoeften (en bevorderende en beperkende leerfactoren) in kaart gebracht en 
hebben we op basis daarvan doelen opgesteld voor de komende periode. Dat deden we 
natuurlijk al, maar we staan er nu nog explicieter bij stil. We verwachten nóg beter af te 
kunnen stemmen op de leerlingen (en nóg betere prestaties te behalen). De omgekeerde 
oudergesprekken hebben we er ook bij betrokken. Nieuw aan het geheel is dat de 
oudergesprekken ook onderdeel worden van het systeem. We maken nog steeds verslagen 
van de gesprekken, maar deze worden alleen op verzoek van de ouders geprint en 
ondertekend. De administratieve last wordt zo verminderd zonder verlies van kwaliteit. 
Ouders kunnen ten allen tijde vragen om het dossier van hun kind in te zien. In de toekomst 
willen we ouders ook digitaal toegang geven om in het systeem naar de vorderingen van hun 
kind(eren) te kijken (maar dat is wel langere termijn). 

 De bovenbouw ging een dag op “Kunstreis” naar Assen en maakte kennis met veel facetten 
van kunst. 

 De middenbouw kreeg bezoek van een schrijfster: Corien Oranje. Ook erg leerzaam en 
uitnodigend om eens vaker een boek te pakken. 

 De andere groepen komen binnenkort ook aan de beurt met cultuuractiviteiten. 
 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Dinsdag 3 oktober komt de MR voor de eerste keer dit jaar bijeen. Op de agenda staat o.a. het 
formeel vaststellen van de schoolgids, de voorbereiding van de zakelijke ouderavond (samen met 
team en OV), wijze van informatie en communicatie met de ouders n.a.v. het onderzoek, dat in het 
voorjaar gehouden is en het opnieuw doen van onderzoek naar een continurooster. Ook staat de MR 
stil bij de wijze van verdergaan van de MR. In de volgende nieuwsbrief volgt een verslag. 
 
Oudervereniging (OV) 



De OV kwam dit schooljaar al weer bijeen en heeft de activiteiten voor dit schooljaar op een rij gezet. 
We hoorden mooie initiatieven voor samenwerking met team en MR. We mogen best trots zijn op 
het enthousiasme van onze OV! Ik reken op veel betrokkenheid van de ouders bij de activiteiten. 
 
Ouderhulp 
We ontvingen veel aanmeldingen voor hulp bij de verschillende activiteiten. Dank voor uw 
aanmelding! De oudervereniging heeft een totaallijst opgesteld. Zoveel als kan komt ieder natuurlijk 
ook aan de beurt. Mocht u maar steeds niets horen, trek dan gerust aan de bel.  
 
Organisatorische zaken 

 Afgelopen week organiseerde onze werkgroep verkeer de fietskeuring. Aanvankelijk waren 
de leerlingen van groep 5 t/m 8 uitgenodigd, maar we hebben besloten ook groep 3 /4 de 
gelegenheid te geven hun fiets te laten keuren. Vanuit de ouders kwam het verzoek om ook 
de leerlingen van groep 1/2 te betrekken bij deze activiteit. Geheel terecht; immers, ook uit 
deze groepen fietsen leerlingen naar en van school. Op dinsdag 10 oktober is de herkeuring 
voor de fietsen die nog niet goedgekeurd konden worden. De verkeerswerkgroep gaat dan 
ook de fietsen van leerlingen van groep 1/2 controleren. 

 Op dinsdag 3 oktober (18.30 – 19.30) is er een inloopavond. Uw kind leidt/kinderen leiden u 
rond door de klas en de school en vertellen over hun schoolprogramma. De leerkrachten zijn 
aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. De leerlingen hebben vrijdag een 
informatiefolder meegekregen over het onderwijswerk in elke groep. Natuurlijk geeft u 
gehoor aan de uitnodiging van uw kind(eren) om naar school te komen en belangstelling te 
tonen voor haar / zijn inzet op school. Ik hoop u allen te ontmoeten. 

 Op vrijdag 13 oktober is onze “onze” Bazar. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het 
belooft weer een prachtige avond te worden. Meer informatie volgt. Ik hoop u allen te 
ontmoeten. 

 Woensdagmorgen 4 oktober starten we met de Kinderboekenweek. Dat doen we in het 
lokaal van groep 3/4, waar al een griezelige omgeving aan het ontstaan is. De leerlingen (én 
de juffen en meesters) worden uitgedaagd verkleed op school te komen.  

 In overleg met OV en MR gaan we komende week een datum plannen voor de zakelijke 
ouderavond. De OV heeft al voorstellen gedaan voor een invulling van een thematisch deel.  

 We zijn gestart met het updaten van onze website. Oud nieuws eraf, nieuwe informatie en 
wetenswaardigheden erop. Stap voor stap. 

 We hebben als team gekozen om deel te nemen aan de actie “Schoenmaatjes” van Edukans. 
Meer informatie volgt. (www.edukans.nl/schoenmaatjes). 

 
Vragen? Opmerkingen?  
Heeft u vragen of opmerkingen over schoolse aangelegenheden, neem dan gerust contact met mij op 
(06 – 51286240 of joophakze@primah.org) . Heeft u goed nieuws of prettige ervaringen met de 
school, vertel het aan anderen. 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 44 
 
Namens het team, 
Joop Hakze 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 

 


