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Onderwijs anders 

Op 6 en 7 december hebben wij onze studiedagen. De kinderen zijn dan vrij. Het team gaat 

werken aan het nieuwe schoolplan voor de periode 2019 t/m 2022. Hierin wordt o.a. 

aangegeven hoe wij ons onderwijs willen gaan vormgeven in de toekomst. Om inspriratie op te 

doen gaan we 6 december op bezoek bij drie scholen die hun onderwijs anders hebben 

ingericht. In de middag worden de ervaringen met elkaar uitgewisseld. Op 7 december gaan we 

onder begeleiding van onderwijsbureau Edux aan de slag met het formuleren van onze Visie en 

Missie voor de nieuwe schoolplanperiode. 

 

Kwaliteitsforum 

Op donderdag 22 november hadden we onze eerste bijeenkomst van dit schooljaar met het 

kwaliteitsforum. De onderwerpen voor deze ronde waren het jaarplan met de doelen voor de 

komende periode, de leerlingengegevens en vooral het Onderwijs Anders Organiseren. We 

kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst, waarin het forum ons op een positief 

kritische wijze heeft bevraagd over onze plannen en het doet ons veel plezier dat zij ons 

enthousiasme over deze plannen met ons delen  Er is een verslag gemaakt door de leden van 

het forum. Dit zal volgende week verspreid worden onder alle ouders en verzorgers. 

 

Privacywet 

Met de invoering van de nieuwe privacywet is het de verantwoordelijkheid van de school dat er 

geen foto’s worden verspreid van kinderen, als hun ouders dit niet op prijs stellen. Eind vorig 

schooljaar is per mail aan alle ouders gevraagd op welke wijze foto’s van kinderen mogen 

worden gebruikt. Als wij tijdens uitstapjes of vieringen foto’s maken, houden wij hier rekening 

mee. Alle leerkrachten hebben een overzicht van de kinderen die niet op de foto mogen. 

Het wordt lastig voor ons als hulpouders foto’s nemen en die onderling. Op deze manier 

hebben wij geen overzicht. Daarom willen we u vragen om het maken van foto’s onder 

schooltijd over te laten aan de leerkrachten of, in overleg, aan één ouder die de foto’s bij de 

leerkracht aanlevert voor publicatie. Op deze manier weten wij zeker dat we voldoen aan alle 

wensen van onze ouders.  
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Extra surveillance 

Op het plein van de onderbouw is het vrij lastig om het overzicht te behouden wanneer 

kinderen naar school komen. Behalve de kinderen van groep 3 t/m 5 worden er kleuters en 

peuters gebracht en niet alle hoeken van het plein zijn vanaf één plaats te zien door het 

speeltoestel en het materiaalhok. Hierdoor komt het voor dat er kinderen van het plein 

afglippen om nog even terug naar papa of mama te lopen. Dit kan gevaarlijke situaties 

opleveren. Om dit te voorkomen zullen we in de maand december met twee leerkrachten gaan 

surveilleren om 8.30 uur en 13.00 uur.  Op het einde van de maand zullen we dit evalueren. 

 

Uk en Puk 

Vanaf dit schooljaar werken we bij de Peuteropvang niet meer met 

Piramide maar met Uk en Puk. Deze methode sluit naadloos aan bij 

Schatkist, de methode die we bij de kleuters gebruiken. Uiteraard 

hoort bij een nieuwe methode ook scholing. Die is inmiddels 

afgerond. Al onze Pedagogisch Medewerkers hebben hun 

certificaat behaald. Gefeliciteerd! 

 

Kerstviering 

Had u al een uurtje vrij gevraagd op het werk om onze kerstviering bij te wonen? We starten 

om 16.30 uur in de kerk. 

 

Kinderpostzegelactie 

Voor het tweede opeenvolgende jaar is ’t Bossche 

Hart gebeld door de organisatie van de 

Kinderpostzegelactie, omdat zij persoonlijk de 

waardering uit wilden spreken voor de enorme inzet 

van onze leerlingen van groep 6/7 en 7/8.  

De opbrengst van onze school bedroeg maar liefst  

€ 5371,64. 

Hiermee verdienen wij het certificaat ‘superschool’ 

en daar zijn we heel trots op. Knap gedaan jongens 

en meiden! 

 

 

 



 

 


