
 

 

 

 

 
Oudernieuwsbrief 

Nummer september 2017 

 
Algemeen 
De eerste schoolweek zit er al weer op. We zijn blij dat we alle leerlingen weer gezond mochten 
begroeten. Wat groter, wat sterker, nog wat gebruind en allemaal enthousiast om weer naar school 
te mogen gaan. De afgelopen week hebben ze samen met de leerkracht gewerkt aan het vormen van 
de nieuwe groep. Daarnaast is er een begin gemaakt met het oppakken van het onderwijsproces. 
Voor alle vakken zijn voor de komende periode leerdoelen opgesteld; onderwijstijd is te kostbaar om 
niet al meteen aan de slag te gaan. 
 
De oudernieuwsbrief verschijnt weer aan het begin van elke maand. Naast de oudernieuwsbrief voor 
schoolnieuws, stellen de leerkrachten frequent klassennieuws op met daarin specifiek nieuws van en 
uit de groep. Op onze website kunt u verder informatie over de werkwijze van de school vinden en 
belangrijke data. Op dit moment zetten we puntjes op de i van onze schoolgids en de jaarkalender 
2017 – 2018.  Zodra deze gereed is, plaatsen we ‘m op de website. 
 
Goed communiceren van en over informatie is een voorwaarde en belangrijke succesfactor om te 
komen tot een fijn schoolklimaat. Daarin hebben we allemaal een verantwoordelijkheid. Mochten er 
vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met de leerkracht of met de directeur. Het 
(door)vertellen van berichten kunnen leiden tot ongewenste (en onterechte) negatieve 
beeldvorming. Voorkomen is dan beter dan genezen.    
 
Nieuws van en over onze leerlingen 
Dit schooljaar begroeten we een aantal nieuwe leerlingen. In groep 1 zijn dit Mirthe Jansen, Emily 
Dissel, Gert-Jan Oeben, Daan Zinger en Djaylinn Heima. In groep 2 verwelkomen wij Samuel Rijkaart 
en in groep 5 verwelkomen wij Simon Rijkaart.  
We wensen ze heel veel succes en plezier bij ons op school. 
 
Personele ontwikkelingen 
Het vernieuwde team is het schooljaar, in de laatste vakantieweek, gestart met een gezond en rijk 
gevuld Drents ontbijt in een B&B in Grolloo. Vervolgens hebben we het nieuwe schooljaar tegen het 
licht gehouden en de rollen en taken en speelwijze met elkaar gedeeld. Onze nieuwe collega’s juf 
Gitte en juf Anita hebben als vanzelfsprekend een plaats in de teamopstelling gevonden. 
In deze nieuwsbrief stellen zij zich aan nader aan u voor. Ook juf Nelleke is teruggekeerd en zal elke 
maandag de leerlingen een sterk bewegingsprogramma aanbieden.  
 
Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen 
Op schoolniveau gaan we aan de slag om een aantal punten verder te ontwikkelen en te verbeteren. 
In deze nieuwsbrief een beknopt overzicht: 

 Versterken van ons pedagogisch handelen: We gaan onze visie op pedagogisch handelen met 
het hele team tegen het licht houden; hoe kunnen we ons nog meer – gezamenlijk – zo 
gedragen dat de leerlingen sterk worden, een positief zelfbeeld ontwikkelen en zich in een 
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veilige omgeving eigenaar voelen van hun eigen leerprocessen. Onder leiding van juf Jorien 
(die de opleiding gedragsspecialist afrondde) gaan we een “gedragsplan” opstellen.  

 Versterken van ons didactisch handelen: Vanuit het gedachtengoed van “teach like a 
champion” willen we nóg sterker worden in het afstemmen op de verschillende 
onderwijsbehoeftes van de leerlingen en nóg sterker in het omgaan met instructies. Juf 
Martine zal daarin een belangrijke, ondersteunende rol krijgen. 

 Actualiseren van het lesaanbod:  
- We gaan de vorig jaar aangeschafte taalmethode “Staal” evalueren en we gaan na hoe 

we er nóg meer rendement uit kunnen halen.  
- We gaan meer expliciet aandacht besteden aan de leerlijnen en het automatiseren van 

het vakgebied rekenen. 
- We voeren een nieuwe methode voor het vak Engels in (Join in). 
- We evalueren het huidige aanbod voor het vak verkeer en verkennen een mogelijk nieuw 

aanbod.  

 Versterken van het systeem van leerlingenzorg: Nóg strakker werken vanuit de “pdca-cyclus” 
en vanuit analyses van leeropbrengsten kijken of en waar we nog hogere opbrengsten 
kunnen behalen. Bovendien is er vanuit de stichting PrimAH besloten om met alle scholen te 
werken aan een nieuw registratiesysteem: PlanB2. In september gaan we in twee 
studiedagen dit systeem leren hanteren. 

Naast bovenstaande onderwijsinhoudelijke punten gaan we werken aan: 

 Professionalisering van het team en de individuele teamleden. 

 Een goede relatie met de ouders en de omgeving. 

 Een belangrijk punt is verder het heropenen van het onderzoek naar de invoering van een 
continurooster.  

Eventuele vernieuwingen worden steeds voorgelegd aan de MR. Het team is leidend in de 
vernieuwingen, maar we delen deze met de oudergeleding van de MR. 
In de oudernieuwsbrieven houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Medezeggenschap 
Onze MR gaat binnenkort weer van start. Nieuw lid is juf Anita van Dijk.  
 
Oudervereniging (OV) 
Onze – actieve – OV komt volgende week al weer voor de eerste keer bijeen. Er staan veel  
activiteiten op het programma.  
 
Ouderhulp 
Bij deze nieuwsbrief is een formulier ouderhulp gevoegd. Heeft u zin en tijd om bij een van de 
activiteiten een handje mee te helpen, dan kunt u uw voorkeur aangeven.   
 
Organisatorische zaken 

 Lesvrije dagen: dinsdag 12 september (Rolder Markt), dinsdagmiddag 19 september 
(studiemiddag team), woensdag 27 september (studiedag team). 

 Omgekeerde oudergesprekken in week 38. Bij deze nieuwsbrief treft u een format aan voor 
deze gesprekken. Wilt u deze alvast bekijken en invullen? 

 Op dinsdag 3 oktober (18.30 – 19.30) is er een informatieavond (of inloopavond?). Uw 
kind(eren) leiden u rond door de klas en de school en vertellen over hun schoolprogramma. 
De leerkrachten zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. In week 38 ontvangt u 
een informatiefolder. 

 Op vrijdag 13 oktober organiseren we “onze” Bazar. 
 
 



 
 
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  
De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 40 
 
Joop Hakze 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


