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Algemeen
Verrijkingsgroepje
Vanwege familieomstandigheden is juf Herma tijdelijk afwezig. Ze kan daarom in de komende weken geen
tweewekelijkse begeleidingsmomenten verzorgen voor kinderen in het verrijkingsgroepje.
De groepsleerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen wel structureel aan het werk uit de verrijkingsmap
werken.

Audit en inspectiebezoek
In de afgelopen maanden hebben we op school achtereenvolgens een interne audit en een inspectiebezoek
gehad. Deze vonden plaats op 28 september en 5 november. Met trots willen we een aantal zaken over beide
beoordelingen hier benoemen.
Audit
De auditcommissie van de Eenbes heeft gedurende de dag alle groepen bezocht, uitgebreid gesproken met
kinderen, ouders, teamleden, interne begeleiding en directie. Het beeld van de school dat hierbij ontstond was
erg positief.
Het zou te ver voeren om het hele rapport van de commissie hier in te voegen, maar een aantal highlights zijn
wel op de plaats.
Zo schrijft de commissie over het klimaat in de school het volgende:
De school heeft een ambitieus en stimulerend klimaat. Er is afgelopen tijd veel aandacht besteed aan het creëren
van een veilige schoolomgeving. Dit is op het pedagogische vlak goed merkbaar, er hangt een positieve sfeer. Er
zijn duidelijke regels en maatregelen die het klimaat verbeteren of verstevigen. Dit is een goede basis om tot
leren te kunnen komen.
Door zowel leerlingen als ouders worden de leerkrachten wel als team gezien. In het rapport staat:
Leerlingen ervaren de leerkrachten als team. Er is sprake van een hoge cohesie binnen het team. Dit wordt zowel
door ouders als leerlingen benoemd. Leerlingen komen graag naar school.
Over het pedagogisch klimaat in de school wordt ook nog gezegd:
Er is oog voor de pedagogische ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten hebben zicht op en oog voor de
individuele leerlingen. Ze reageren adequaat en positief op ongewenst gedrag.
Bij het didactisch handelen van de leerkrachten wordt het volgende opgemerkt:
Het klassenmanagement en de organisatie binnen de groep zijn op orde. De leerkrachten hebben voldoende grip
op de groep. Er zijn onder andere vaste looproutes waarbij de leerkrachten steeds zicht blijven houden op de
mate waarop leerlingen leerstof verwerken. Er is aandacht door de leerkracht voor die leerlingen die dat nodig
hebben. Er wordt door de directie en het team sterk ingezet op het versterken van het didactisch handelen van
de leerkrachten. Het didactisch handelen met name gericht op effectieve leertijd, differentiatie en planmatig
handelen. Een groot compliment verdient het team bij het eenduidig inzetten van verschillende werkvormen
waaronder coöperatieve werkvormen, bewegend leren en Denkbeelden.
En de commissie sluit als volgt af:
De commissie heeft deze dag bij de directie en het team een positieve mindset waargenomen om samen aan de
schoolontwikkeling te werken.
Inspectie
Tijdens het inspectiebezoek vorig jaar november heeft de school een herstelopdracht gekregen. In het
afgelopen jaar is daar, ondanks corona, door het team keihard aan gewerkt en dat heeft geresulteerd in een
zeer positief inspectiebezoek. De inspectie heeft uitgesproken dat we op weg zijn een heel goede school te
worden.
Uit het rapport van de inspectie komen de volgende opmerkingen:
Brede School Heuvelrijk heeft voldaan aan de herstelopdracht die gegeven is in het najaar van 2019. Bovendien
heeft de school de kwaliteit van het onderwijs in relatief korte tijd sterk verbeterd, wat waardering verdient. Er is
nu sprake van een stabiel en gedreven team dat gezamenlijk hard werkt aan beredeneerd onderwijs voor de
leerlingen van de school. Er gaat trots uit van het team op Heuvelrijk. Met de nieuwe aanpak en werkwijze
rondom de basisvakgebieden is er sprake van een eenduidige inhoudelijke doorgaande lijn. Door een betere
ondersteuningsstructuur zijn de leerlingen nog beter in beeld en kan het onderwijs meer afgestemd worden op
wat zij nodig hebben.
Elders in het rapport wordt het als volgt verwoord:
Het team van Heuvelrijk heeft hard gewerkt en heeft de kwaliteit van het onderwijs stevig verbeterd. De
onderwijskwaliteit voldoet daarmee aan de wettelijke eisen en aan alle herstelopdrachten is voldaan. Naast het
wegwerken van de tekortkomingen heeft de school een traject in gang gezet om de kwaliteit van het onderwijs
over de hele linie te verbeteren. De ambities liggen nu hoger: goed beredeneerd onderwijs voor álle leerlingen.
Deze ambitie is binnen de school merkbaar. De grote winst zit nu voor het team in het gedifferentieerd en
gestructureerd werken voor alle leerlingen op de school. Op veel fronten gaat het team daarbij na hoe het

onderwijs op een hoger plan getild kan worden. Raamwerken en fundamenten zijn gelegd. Nu breekt een
periode aan van verder verdiepen en verankeren.
En weer ergens anders omschrijft de inspectie het zo:
Het team verdient complimenten voor de ontwikkeling die bij het leerstofaanbod in gang is gezet. Sinds het
vorige inspectieonderzoek is het leerstofaanbod namelijk op veel punten aanzienlijk verbeterd. De leraren
werken voor de basisvaardigheden met methodes, maar de manier waarop ze deze inzetten vloeit veel meer
voort uit leerlijnen. Hierdoor is sprake van een beredeneerd en doelgericht aanbod waarbij er een verbinding is
tussen leerlijnen en gebruik van leerinhouden uit methodes.
Samenvattend
Zowel de inspectie als de auditcommissie waren erg positief over de huidige stand van en de ontwikkelingen
binnen het onderwijs op onze school. Dat maakt ons trots! We vinden het erg fijn dat de inspanningen van de
afgelopen tijd gezien en gewaardeerd worden en dat motiveert ons om door te gaan op de ingeslagen weg!

Sint op Heuvelrijk
Vorige week donderdag hadden we geluk. We mochten onze schoen zetten. Toen
we vrijdag weer op school kwamen zat er een heerlijke mandarijn in onze schoen.
Er zat ook een brief bij van de Sint. Hij vindt het belangrijk dat we allemaal gezond
blijven en genoeg bewegen. In Spanje is het namelijk code oranje en de sint wil toch
graag naar Heuvelrijk komen. Op maandag hadden de kinderen van groep 1/2 een
zak gevonden op de wc. Hij zat vol met snoepgoed!! Malle pietje was weer bezig
geweest en had ons vrijdag een beetje gefopt. Op donderdag hebben we weer een
brief gekregen van de sint en zijn pieten. Hij heeft gezien dat we al flink aan het
bewegen zijn en wil graag zien wat we op school allemaal nog meer doen. Hij komt
op woensdag 2 december op bezoek. Er is dit jaar geen ontvangst op het
schoolplein. De sint komt speciaal voor de kinderen, dus er kunnen dit jaar ook
geen ouders bij zijn helaas. Wij zijn blij dat de sint ook dit jaar even op bezoek komt
en kijken uit naar 2 december!

Uitslag MR-verkiezing
In de afgelopen weken heeft de MR-verkiezing plaatsgevonden. Gelukkig hebben veel ouders van de
gelegenheid gebruik gemaakt om hun stem uit te brengen op één van de twee kandidaten. Na het tellen van de
stemmen is de heer Jorg de Punder als nieuw lid van de medezeggenschapsraad gekozen. We willen hem
hiermee feliciteren en tegelijkertijd Krista Polle bedanken voor haar kandidaatstelling.

Kids Society Erica
Hallo allemaal!
Het is feest bij de Bijtjes!
Sinterklaas is alweer in het land en de groep is mooi versierd!
Tijdens het VVE-thema “Feest!” wordt er hard gewerkt door alle
kinderen. Er wordt geknutseld voor Sinterklaas en de Pieten, we
dansen op sinterklaasliedjes en natuurlijk worden er ook
sinterklaasboeken gelezen. In de themahoek kunnen de kinderen
zichzelf verkleden als Sinterklaas en Piet. Met een echte jute zak kunnen
ze speelgoed verzamelen en in de schoorsteen gooien. Op deze manier
sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen en kunnen we
door rollenspel de taalontwikkeling stimuleren. Ook stimuleren we de
sociaal-emotionele ontwikkeling door samen te spelen, samen te
ontdekken en naar elkaar te kijken. Tijdens het aantrekken van de
verkleedkleren oefenen we hard om zelfstandige Pieten te worden en
dit is ook een super goede oefening voor de motoriek!

Van al dat oefenen worden we soms ook een beetje moe, dus dan kruipen we lekker op de bank om samen een
mooi boek te lezen. De kinderen helpen mee met het boek te vertellen en hebben veel plezier over alles wat die
gekke Dikkie Dik weer doet.
We wensen iedereen een fijne sinterklaastijd!
Groetjes, de Bijtjes

Nieuws vanuit de BSO
Bij de bso zijn we druk in de weer geweest. We hebben
zeepjes gemaakt. Dit viel niet mee.
Het maken zelf was leuk. Lekker kliederen. Helaas wilde niet
alle zeepjes goed drogen maar ondanks dat hebben we er
volop van genoten.

Afgelopen week hebben we etagères gemaakt met alle kinderen. Van 2 verdiepingen tot wel een
paar van 5 verdiepingen. Hele creaties zijn ontstaan.

Deze etagère is van Thijs, hij is al goed gevuld.. mmm lekker.
Bedankt voor je foto Thijs, leuk om te zien.
Naast knutselen, kliederen, sporten en buitenspelen wordt er ook veel “vrij “ gespeeld. Kinderen
kiezen zelf wat ze willen doen. Daar zitten vaak spelletjes bij. Zowel kinderen onderling als met de
pm'er. Het spel “Mens erg je niet is” toch wel favoriet, vooral als je van de pm'er wint natuurlijk!
Vorige week is Lynn gestart bij de BSO.
Welkom Lynn, eindelijk mag je komen
spelen!
Veel plezier bij de slingerapen.

Het BSO
team.
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Ingezonden activiteiten en mededelingen

Beste lezer,
In verband met alle maatregelen en werkzaamheden voor COVID- 19 (corona) hebben wij voor het
(speciaal)basisonderwijs onze reguliere werkwijze voor het huidige schooljaar 2020-2021 aangepast.
De leerlingen die dit schooljaar aan de beurt zijn voor een gezondheidsonderzoek groep 2 en de leerlingen uit
groep 2 en 7 van vorig schooljaar die we door corona niet hebben kunnen zien krijgen een alternatief aanbod.
Deze ouders ontvangen in de loop van dit schooljaar een brief met informatie en het aanbod om via het JGZ
portaal een afspraak in te plannen als zij vragen of zorgen hebben (via telefoon of mail contact opnemen blijft
uiteraard ook mogelijk).
U kunt ons nog steeds benaderen voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Wij leveren in deze
bijzondere tijd zoveel als mogelijk zorg op maat, om met u in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.

Er is vernieuwde informatie te vinden op onze website, neem daar vooral eens een kijkje!
Met vriendelijke groet,
Team Jeugdgezondheidzorg
Postbus 8684
5605 KR. Eindhoven
www.ggdbzo.nl

T: +31 88 0031 111
E: onderwijs.corona@GGDBZO.nl

