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Algemeen
Kwaliteitsonderzoek 2019
Het kwaliteitsonderzoek 2019 binnen Eenbes Basisonderwijs staat voor de deur. Ook nu weer een prachtige
kans om uw stem te laten horen, want we vinden het van groot belang te meten waar we staan als het gaat om
oudertevredenheid.
Elke twee jaar wordt er door ons een kwaliteitsonderzoek gehouden onder ouders, leerlingen (van groep 6 t/m
8) en medewerkers van onze stichting.
Net als de vorige keer wordt u per email uitgenodigd. De afnameperiode zal zijn van maandag 21 oktober tot en
met vrijdag 1 november. Op 21 oktober 2019 ontvangt u een uitnodigingsmail voor deelname. Let op: per gezin
wordt er slechts één email en één toegangscode gestuurd!
Het kwaliteitsonderzoek wordt uiteraard anoniem uitgevoerd, zowel voor de ouders als voor de kinderen. Op
geen enkele manier is er een koppeling tussen de uitslagen van het onderzoek en de individuele respondenten,
niet op schoolniveau en niet op bestuursniveau.
Er is op enkele plaatsen in het onderzoek ruimte voor opmerkingen. Ook deze worden anoniem verzameld en
integraal geplaatst in een overzicht ter informatie.
De uitslagen van het onderzoek verwachten we in december 2019.
Om deze uitslagen valide te maken is het van groot belang dat veel ouders meedoen aan het onderzoek. We
hopen (en rekenen) dan ook op uw medewerking!
Tot slot:
Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van het onderzoek, neem dan contact op met de school. We maken
dan een afspraak om u te helpen.

Toezicht van de inspectie
De onderwijsinspectie komt in het najaar de Eenbes bezoeken in het kader van het 4-jaarlijkse bestuurstoezicht.
Tijdens de verificatieonderzoeken gaat een team van inspecteurs na of de kijk van het bestuur op de kwaliteit
van de scholen overeenkomt met hun eigen bevindingen. Het bestuur wordt dus geïnspecteerd. Dat neemt niet
weg dat de inspecteur ook naar de kwaliteit op school kijkt. Daarom moeten onze scholen ervoor zorgen dat
hun onderwijs en de bijbehorende documenten op orde zijn.
Zeven scholen worden voor een verificatieonderzoek bezocht. We weten pas enkele weken tevoren welke
scholen dat zijn. Een achtste school wordt bezocht om na te gaan of de school conform de wet omgaat met de
verlofaanvragen en de verzuimregistratie.
De inspectie vindt plaats van 5 t/m 14 november. Welke scholen bezocht gaan worden is op dit moment nog
niet bekend!

Van visie naar praktijk…
Tijdens de algemene ouderavond hebt u iets kunnen zien en horen over onze visie op onderwijs en de
verwachtingen die u van ons mag hebben en die wij van u hopen te mogen hebben. Onze visiekaart treft u ook
aan in onze schoolgids en op onze website.
Ons onderwijs zal zich gaandeweg meer ontwikkelen richting het werken met leerdoelen en langs leerlijnen,
waarbij de lesmethodes minder bepalend zullen zijn. De lesmethodes zullen zeker niet verdwijnen, maar zullen
meer als bronnenboeken en richtlijnen gebruikt gaan worden.
Door uit te gaan van leerdoelen en leerlijnen is het op termijn nog meer mogelijk om aan te sluiten bij de
ontwikkeling van de kinderen. Bovendien kunnen kinderen dan ook vaker betrokken worden bij het bepalen van
hun eigen leerdoelen.
De weg naar deze werkwijze is een lange weg. Op dit moment zijn we als team bezig de eerste stapjes op deze
weg te zetten. U en uw kind(eren) merken daar op dit moment nog niet zoveel van. Dat zal in de toekomst
echter wel zo zijn. We zullen de kinderen uiteraard meenemen op onze reis; zij reizen immers met ons mee. Ook
u zullen we proberen zoveel mogelijk mee te nemen op weg naar een nog beter afgestemde vorm van
onderwijs.

Heuvelrijk goes digital…
Natuurlijk hebben we op school al veel digitale middelen om ons onderwijs te ondersteunen. Om echter meer te
kunnen aansluiten bij het niveau en de interesses van de kinderen, hebben we aan het begin van dit schooljaar
een flinke investering in onze ICT gedaan. Op dit moment zijn de bestellingen binnen en wordt hard gewerkt om
e.e.a. in te passen in ons systeem.
De bedoeling is dat zeer binnenkort de volgende digitale middelen voor onze kinderen beschikbaar zijn:
•
5 iPads voor onze kleuters
•
20 iPads voor de kinderen van groep 3 t/m 5
•
22 iPads voor de kinderen van groep 6 t/m 8
•
5 laptops voor de kinderen van groep 3 t/m 5
•
10 laptops voor de kinderen van groep 6 t/m 8
Daarnaast worden een aantal desktops voor de leerkrachten vervangen.
De iPads zullen ingezet worden voor de meeste educatieve software. Er is op dit moment erg veel software
beschikbaar en we zijn drukdoende de juiste keuzes daaruit te maken. Doel van de software moet steeds zijn de
kinderen op hun eigen niveau te laten werken!
De laptops zijn meer bedoeld voor verwerkingen in Office-programma’s. Daarbij moet gedacht worden aan het
maken van presentaties, teksten of werkstukken.
We zijn ervan overtuigd dat deze investeringen zullen leiden tot nog beter afgestemd onderwijs.
Voor de duidelijkheid is het wel belangrijk te weten dat we niet van plan zijn kinderen bij alles te laten grijpen
naar een iPad of laptop. Juist de combinatie van traditionele werkvormen met de eventuele digitale
werkvormen vinden wij waardevol. We realiseren ons dat sommige kinderen al erg vaak achter een schermpje
zitten, dus willen we de schermtijd op school beperken tot nuttige, educatieve schermtijd!

Koptelefoons nodig!
Om goed te kunnen werken met de iPads en laptops hebben de kinderen een eigen
koptelefoon nodig. Hoewel we er niet van houden ouders op kosten te jagen, willen we u
vragen om voor uw kind(eren) voor een koptelefoon te zorgen, het liefst voorzien van een
naam. Bij voorkeur moet dit een “grote” koptelefoon zijn, zodat omgevingsgeluiden zoveel
mogelijk buitengesloten worden. Elk kind een eigen koptelefoon (en geen oortjes) lijkt ons
vanwege de hygiëne en het gevoel van verantwoordelijkheid een goede zaak. Uiteraard
moet de aansluiting van de koptelefoon passen op een laptop en ipad (3,5 mm aux-plug).
Wij hopen dat u op korte termijn voor een koptelefoon voor uw kind(eren) kunt zorgen.
Mocht dit echter niet lukken, dan is het prettig als u even contact opneemt met de groepsleerkracht van uw
kind. Na de herfstvakantie gaan we echt flink aan de slag met de devices, dus dan is een koptelefoon nodig.

Breaking news
In dit geval letterlijk… In de herfstvakantie wordt er namelijk gebroken in onze school. In de muur tussen de
beide kleuterlokalen wordt een flink gat gemaakt, zodat er een dubbele deur in geplaatst kan worden. Deze
doorgang biedt ons de mogelijkheid om beide lokalen tegelijkertijd voor één kleutergroep te gebruiken. Op dit
moment staat het tweede kleuterlokaal er verlaten bij, terwijl het aantal kinderen in de kleutergroep stijgt. De
doorbraak tussen de beide lokalen geeft de kinderen letterlijk dus meer speelruimte!
Er is ons door de aannemer beloofd dat de werkzaamheden voor het einde van de herfstvakantie klaar zullen
zijn, zodat we daarna meteen gebruik kunnen maken van de extra ruimte!
Klein detail: op vrijdag voor de herfstvakantie zullen we al bezig moeten zijn met het opruimen, wegzetten,
afdekken, enz. van de spullen in de beide lokalen. Het kan dan ook zijn dat de kleuters op die vrijdagochtend
niet terecht kunnen in hun vertrouwde lokaal. Da’s absoluut geen probleem, omdat we voldoende ruimte in
school hebben. Via de leerkrachten zult u horen of we daadwerkelijk op die ochtend uitwijken of dat het toch
gewoon mogelijk is om in het lokaal te blijven.

Week tegen Pesten; WIJ DOEN MEE!
De afgelopen week heeft het thema anti-pesten in alle groepen centraal
gestaan.
Voor de kleutergroepen is het boek 'Stop, hou op' van Woezel en Pip
speciaal aan dit thema gekoppeld.
In de middenbouw zijn de rollenspellen uitermate geschikt om binnen dit
thema te behandelen.
In de bovenbouw werden bij de kinderen die het jeugdjournaal keken de
karakters uit de campagne ook herkend. Omdat dit thema binnen een
landelijke actie periode valt komen ze het overal tegen, en krijgen ze stof
om over na te denken.
Wederom een leerzame en belangrijk week, waar we nadrukkelijk hebben
stilgestaan bij dit belangrijke thema.

Study Buddie
Welke handige ouder vindt het leuk om voor school een aantal study buddies
te maken? We hebben een origineel voorbeeld beschikbaar. Voor info of
opgeven even contact zoeken met Carmen. Carmen.latour@eenbes.nl
Alvast bedankt!

Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: reis mee..!
Alle kerntitels zijn binnen en staan al in onze schoolbibliotheek.
Er is weer een gezamenlijke opening voor de kinderen , waarbij we samen het lied zingen van kinderen voor
kinderen.
Onze schoolbibliotheek zal weer leuk aangekleed worden. We hebben er zin in...
Koopt u deze weken een boek bij de Bruna? Lever dan u kassabon in op school.
De school kan deze inleveren en bij een bepaald bedrag een boek uitzoeken.

Studiedag 25 september
Afgelopen woensdag hebben de teams van alle Eenbesscholen zich beziggehouden
met breinleren. Meer specifiek zijn we bezig geweest met de vraag hoe verhouden
de nieuwste kennis en onderzoeken zich tot het onderwijs op school. Na een
masterclass over de laatste onderzoeken m.b.t. de ontwikkeling van ons brein zijn
alle teamleden verdeeld over 3 workshops: het brein en differentiatie, het brein en autonomie en het brein en
executieve functies.

Na de middagpauze zijn de leerkrachten van de verschillende scholen geclusterd in groepen (alle leerkrachten
van groep 1 en 2, alle leerkrachten van groep 3, etc.) om enerzijds na te denken over de consequenties van het
geleerde voor het onderwijs in de groep en anderzijds ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
Het was en zeer leerzame en geslaagde studiedag!

De peuterspeelzaal
Berichtje vanuit de peuterspeelzaal:
Alweer enkele weken werken wij aan het thema
“reis mee, met de gele ballon”.
Wij vliegen over de stad, de dierentuin en over het strand.
Onze themabak passen wij hier op aan.

Dit thema gaat over in de Kinderboekenweek ( 2 oktober t/m 13 oktober).
Gezamenlijk gaan wij de Kinderboekenweek openen en afsluiten met het kinderdagverblijf en groep 1/2 van de
basisschool.
Herfstvakantie: maandag 13 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019.
Op maandag 21 en dinsdag 22 oktober starten we weer met een koffie-uurtje.
Wij heten Maud en Uygur welkom en wensen hun samen met de ouders een fijne tijd op de peuterspeelzaal.
Van Jacky hebben we afscheid genomen en wensen haar veel plezier op de basisschool.
Willen de ouders de naam van hun kind vermelden in de jas en tas!
Groetjes, Jeannette, Frances en Marjan.

Kids Society Erica

Links/rechts
oversteken
De straat
De stad
Het zebrapad
Het stoplicht
Het slot
Ook benoemen we verschillende vervoersmiddelen en gaan we hierover in gesprek met de
kinderen. Hebben ze al ooit in een vliegtuig, boot of trein gezeten? Dan komen de echt
leuke verhalen los
Op You Tube kunt u het boek van ‘Anna in het verkeer’ opzoeken en samen thuis kijken.
Voor het thema is het leuk als kinderen hun eigen fiets een keer kunnen laten zien in de
kring waar mogelijk. Laat het ons weten.
Ook een fietshelm of fietsslot is leuk om een keer te laten zien in de kring.
Kortom; een heel herkenbaar thema voor de kinderen wat het natuurlijk extra leuk maakt.
Groetjes, De bijen

Nieuws vanuit de BSO!
2 weken geleden hebben we het thema “ben jezelf, en respecteer een ander” gehad.
Hier hebben we het gehad over wie je bent en wat je fijn vindt. Maar ook wat is
pesten en wat doet het met een ander.

Afgelopen week hebben wij heel de week feest gehad op de bso en het kinderdagverblijf. We vierden de
verjaardagen van alle pm'ers die hier werken. Elke dag hadden we een leuke activiteit met natuurlijk iets
lekkers erbij. Alle activiteiten deden de BSO en KDV samen.

Maandag zijn we begonnen met kleien en timmeren. Dit met een ijshoorntje gevuld met fruit!
Dinsdag hadden we bioscoopdag. We mochten op school een film kijken op het grote scherm.
De bijtjes en kleinste bso'ers keken mees kees, de grootste keken de GVR.
En wat hoort er bij een bioscoop...popcorn!

Donderdag maakten we het feest af met een ware party.. eerst mochten de kinderen geschminkt worden
en daarna stond de muziek op en werd er volop gedanst door iedereen!

Ook hebben we afgelopen week afscheid genomen van Karlijn en Koen,
zij gaan helaas de BSO verlaten. Wat zullen we ze missen!

Er zijn ook 3 nieuwe kinderen op de bso gestart.
Casper en Zehra bij de beverbende
en Salurhan bij het bonte paard!

Het BSO team!

De volgende nieuwsbrief verschijn op 31 oktrober

Ingezonden activiteiten en mededelingen

Hulp gezocht bij de Stichting Sint Nicolaasactiviteiten Gerwen
Elk jaar vindt in Gerwen de intocht van Sinterklaas plaats. Dit is een mooi feest voor de kinderen tot
en met groep 5. Dit jaar vindt het Sinterklaasfeest plaats in Gemeenschapshuis D’n Heuvel en dus
niet meer in de tent op het plein.
De financiële inkomsten van de Stichting Sint Nicolaasactiviteiten Gerwen bestaan volledig uit giften
van de inwoners van Gerwen. Onze collectanten komen hiervoor in de maand oktober in heel
Gerwen aan de deur. We zijn dringend op zoek naar een aantal nieuwe collectanten. Zonder collectanten geen
inkomsten en dus geen Sinterklaasfeest.
Traditiegetrouw wordt er op zondag ná het Sinterklaasfeest voor de kinderen vanaf groep 6 een film
gedraaid in D’n Heuvel. We zijn op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen. Er moet een film gedownload
worden, de benodigdheden voor het afspelen van de film moeten worden geregeld en worden geplaatst
(beamer, scherm en laptop) en er zijn twee ouders nodig die tijdens de filmvoorstelling in D’n Heuvel
blijven.
Het zou fijn zijn als we een aantal mensen zouden kunnen vinden die dit de komende jaren op zich
willen nemen, zodat deze traditie behouden kan blijven. Als we niemand vinden, zullen we helaas
moeten stoppen met de filmmiddag.
Voor meer info kun je terecht bij Femke Mol, fammol78@gmail.com of 06-31957851.
Namens de Stichting Sint Nicolaasactiviteiten Gerwen,
Sandra van Bladel & Femke Mol

