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Algemeen 
 
Kennismakingsgesprekken 
In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar 
schreven we over de kennismakings-
gesprekken. In de periode tot de herfstvakantie 
hopen de leerkrachten een contactmoment 
met u te hebben. In veel gevallen zal dat 
telefonisch zijn. Ter voorbereiding van dit 
gesprek hebben we een vragenlijstje mee naar 
huis gegeven. Uw reactie is belangrijke input 
voor het gesprek. Zou u het formulier, als het 
er nog niet van kwam, met uw kind mee naar 
school willen geven? Alvast bedankt! 
 
Thuisblijven 
We zien regelmatig een lege plaats in de klas, 
omdat leerling leerlingen met milde klachten 
thuis moeten blijven. Vaak is dat gelukkig 
beperkt tot een of enkele dagen. Het komt ook 
voor dat een leerling langer thuis moet blijven. 
In dat geval is het handig om het schoolwerk 
(indien mogelijk) thuis te hebben, zodat de 
leerlingen een beetje bij blijven. We maken 
daarover afspraken met de collega’s en hopen 
u begin volgende week te informeren over 
onze werkwijze.  
 
Parro 
Zoals u weet gebruiken we de app Parro om 
belangrijke informatie snel bij u te krijgen. 
Omdat er technisch e.e.a. gewijzigd is bij Parro, 
moest u zich na de zomervakantie 

(waarschijnlijk) opnieuw aanmelden. Als u de 
app voor het eerst heeft gedownload, moest u 
de app eerst activeren. Veel ouders zijn 
inmiddels online, maar helaas nog niet 
iedereen. Zou u dat alsnog in orde willen 
maken? In onderstaand tabelletje ziet u de 
dekking per groep.  
 

Groep Percentage gezinnen 
dat bereikbaar is 

Groep 1/2A 90% 
Groep 1/2B 80% 
Groep 1/2C 80% 
Groep 3 75% 
Groep 4 60% 
Groep 5 60% 
Groep 6 65% 
Groep 7 55% 
Groep 8 65% 

 
Voor ons (en u…) is een dekking van 100% 
belangrijk. Komt u er niet uit, of heeft u 
vragen? Bel of mail gerust.  
 
Inspectiebezoek 
Eind vorig cursusjaar zou de onderwijsinspectie 
onze school bezoeken. Ieder bestuur wordt 
ééns in de vier jaar bezocht. Daarnaast doet de 
inspectie een jaarlijks onderzoek op afstand. Ze 
nemen dan verschillende documenten door en 
schatten op basis daarvan in of er risico’s zijn. 
U kunt hierbij denken aan de resultaten van de 
leerlingen en de financiën.  
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Vanwege de coronacrisis kon het onderzoek op 
school vorig schooljaar niet doorgaan. In plaats 
daarvan hebben we vorige week een digitaal 
bezoek gehad. De inspecteur heeft vastgesteld 
dat er geen aanleiding is om op dit moment een 
onderzoek uit te voeren. Daar zijn we uiteraard 
blij mee! Tegelijk is het goed als er regelmatig 
iemand van buiten de schoolorganisatie 
meekijkt: wat gaat goed en wat kan beter? In 
het digitale bezoek zijn we ook ingegaan op de 
aandachtspunten die er wat ons betreft zijn en 
waar we mee aan de slag zijn. Goed om van 
gedachten te wisselen met elkaar. In principe 
komen we nu op de planning voor schooljaar 
2021-2022 of 2022-2023.  
 
Thema-avond 
We kijken terug op een mooie thema-avond. 
Mw. Alice Methorst sprak over het proces van 
groepsvorming. Dat proces speelt zich 
voornamelijk in het begin van het schooljaar af. 
Door daar als opvoeder invloed op uit te 
oefenen kun je van een klas een positieve 
groep maken.  Tegelijk erkennen we dat we in 
een gebroken wereld leven waarin niet alles 
maakbaar is. Juist als het niet ‘vanzelf’ gaat, is 
het belangrijk om als ouders en leerkrachten af 
te stemmen, zodat de leerlingen zo goed 
mogelijk begeleid worden.  
 
Vreedzame school 
Op onze school gebruiken we de methode De 
Vreedzame School voor het aanleren van 
sociale vaardigheden en burgerschap. Met dit 
programma streven we naar een klimaat in de 
school en de klas waarin betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van kinderen centraal 
staan. De school is een samenleving in het 
klein, waarin ook de kinderen – binnen kaders 
– een stem hebben, zich gehoord en gezien 
voelen en op een positieve manier met elkaar 
omgaan. Hierbij staat conflictoplossing 
centraal: aanleren hoe je constructief met 
conflicten kunt omgaan. We stimuleren 
kinderen om hun conflicten, voor zover 
mogelijk, zelfstandig op te lossen. Wanneer de 
kinderen het niet lukt om zelf tot een oplossing 
te komen, kunnen ze ondersteund worden 

door een leerkracht. Maar ook leerlingen 
kunnen leren om te bemiddelen bij conflicten.  
Kinderen doen zo ervaring op met 
conflictbemiddeling met behulp van een derde, 
neutrale, partij.  
 
De mediator kan dus een leerkracht zijn, maar 
ook een medeleerling. Vandaar dat we bij ons 
op school jaarlijks een aantal bovenbouw-
leerlingen willen opleiden tot leerlingmediator. 
Deze leerlingen kunnen andere kinderen 
helpen bij het oplossen van een conflict als ze 
daar zelf niet in slagen. De leerkrachten 
bewaken dat deze gesprekken veilig en 
succesvol verlopen. Uiteraard zijn niet alle 
conflictsituaties geschikt voor leerlingmediatie.  
 
Dit schooljaar organiseren wij deze training 
voor het eerst. Deze training vindt onder 
schooltijd plaats. Voorafgaand aan de training 
wordt toestemming gevraagd aan de 
ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die 
gevraagd worden om leerlingmediator te 
worden. Kinderen solliciteren voor deze taak 
en de hele groep heeft een belangrijke stem in 
welke kinderen opgeleid worden. Na de 
training kunt u in de school zien welke 
leerlingmediatoren ‘dienst’ hebben op een 
bepaalde dag.  
 
In Nederland werken veel scholen met dit 
programma. Er zijn dus al heel wat kinderen 
opgeleid. Het is mooi om te zien om goed 
kinderen dit kunnen. De leerlingen groeien in 
hun rol en de daarmee gegeven verant-
woordelijkheid. We zijn benieuwd naar de 
ervaringen bij ons op school.  

 
Leerlingenzorg 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
We kregen verschillende flyers van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin: 

- Training Pittige Pubers (voor ouders); 
- Training Vrienden (voor kinderen van 

8-12 en 13-17 jaar); 
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- Voorlichtingsavond ‘Je kind beter in 
balans’ (voor ouders).  

-  
Voor meer informatie verwijzen we naar de 
flyers bij deze nieuwsbrief.  
 
Sova-training 
Jaarlijks wordt er een sova-trainig 
georganiseerd. De locatie van deze training is 
ieder jaar anders. Soms wordt de training bij 
ons op school georganiseerd. Dit jaar zal dat in 
Harskamp zijn, bij de speeltuinvereniging.  
 
De training wordt gegeven voor medewerkers 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin en is 
bedoeld voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. 
Het doel van de training is om de sociale 
vaardigheden van kinderen te vergroten door 
middel van rollenspellen en oefeningen aan de 
hand van verschillende thema’s.  
 
De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeen-
komsten van vijf kwartier. De groep bestaat 
doorgaans uit 8 kinderen die door twee 
professionals worden begeleid. Interesse? 
Aanmelden kan via de website van het CJG: 
www.cjgede.nl. Voor meer informatie 
verwijzen we naar bijgevoegde flyer.  
 

Binnenkort 
 
Typecursus 
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 ontvingen een 
uitnodiging voor de typecursus. Ieder 
schooljaar verzorgt Instituut Schipper een 
typecursus op school. We hebben er goede 
ervaringen mee. Aanmelden kan nog. Voor 
meer informatie verwijzen we naar 
bijgevoegde flyer.  
 
Techniek 
Vorige week woensdagmorgen hebben de 
leerlingen een techniekpresentatie gehad. 
Ieder jaar organiseert MadScience een 
techniekcursus. We kregen bericht dat er dit 
jaar onvoldoende aanmeldingen zijn om de 

cursus door te laten gaan. Wellicht kunnen we 
een volgend jaar weer meedoen.  
 

Personeel 
 
Thuisblijven 
In deze eerste weken hebben we te maken 
gehad met vier afmeldingen van collega’s. Zij 
moesten vanwege verkoudheidsklachten 
thuisblijven en getest worden op corona. 
Gelukkig konden drie van de vier collega’s weer 
aan de slag. De vierde collega wordt vandaag 
getest. Het is tot op heden steeds gelukt om 
vervanging te vinden. We doen ons best, maar 
het is denkbaar dat we, zeker bij veel 
afmeldingen op hetzelfde moment, geen 
leerkrachten beschikbaar hebben. In een 
uiterst geval zullen we de leerlingen dan vrij 
moeten geven. We hopen u daar tijdig over te 
informeren. Een extra reden om de app Parro 
in orde te maken! 
 
Juf Schilperoord 
Vorig jaar januari maakten we melding van het 
onderwijsjubileum van juf Schilperoord. De juf 
werkte toen 25 jaar in het onderwijs, waarvan 
20 jaar op onze school. Het jubileumfeestje dat 
gepland stond kon vanwege het coronavirus 
niet doorgaan. Inmiddels hebben we een 
nieuwe datum: D.V. 30 september. ’s Morgens 
besteden we er met de leerlingen van de 
school aandacht aan, ’s middags met het 
personeel.  

 
Agenda 
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
 
24 september  Informatieavond 

ouders groep 3 
 
30 september  Jubileum juf Schilperoord 
 
2 oktober  Nieuwsbrief 3 
 
Hartelijke groet namens het team, 
G.J. Brussaard 


