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Onderwijs Anders 

Tijdens de studiedag van 6 december hebben we o.a. stilgestaan bij onze kernwaarden. Aan de 

leerkrachten is gevraagd waar zij binnen de school als eerste aan denken bij ieder van de 

kernwaarden. Hieronder de antwoorden: 

Plezier 

- Kinderen hebben het naar hun zin door het aanbod van leerstof en het digikeuzebord. 

- Kinderen komen met een lach binnen en beleven plezier aan hun werk en keuzes. 

- Vrolijke kinderen die graag hun verhaal vertellen tegen de leerkracht. 

- Door tussentijdse loopmomenten, speelmomenten en wisseling van klas lijkt alles vrijer en sneller te 

verlopen voor kinderen. 

- Samen met elkaar leren. 

- Kinderen komen naar je toe om te vertellen dat ze het zo leuk vinden. Is het nu al tijd? 

- Het continurooster geeft plezier: fijn buiten spelen, fijn samen eten. 

- Kinderen die genieten, een lach op het gezicht, een ‘yes’ als iets lukt. 

- Interactie met de kinderen. 

(samen)werken 

- Leren van en met elkaar, een keuze waarin kinderen elkaar vinden. 

- Leerkrachten werken samen aan de ontwikkeling van kinderen. 

- Veel samenwerking tussen groot en klein. Ze helpen elkaar, sturen en dagen elkaar uit. 

- Kinderen helpen elkaar, in het unit-uur op verschillende niveaus zodat ze van elkaar kunnen leren. 

- De kinderen van ’t Dierenbosch helpen elkaar en werken samen. 

- Zelf een werkplaats en samenwerkmaatje mogen kiezen. 

- Samenwerking tussen verschillende leeftijden. 

Inspirerend 

- Leerkrachten zorgen voor inspirerende opdrachten. 

- Kinderen die eigen initiatief nemen voor een presentatie of een idee. 

- Kinderen die blij zeggen: ‘Juf, nu snap ik het wél.’ 

- Door veel overleg met de unit-leerkrachten inspireren we elkaar. 

- Dat probeer ik zelf te zijn voor de kinderen. 

- Samen met de unit-leerkrachten ideeën opdoen voor het digikeuzebord. 

- De nieuwsgierigheid en leergierigheid van kinderen. 

- Het mogen maken van keuzes, het aanbod wordt steeds aangepast. 

- De juf, meester, klasgenoot, kleuter of ouder kind die interesse wekt. 
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Overblijfouders 

Het continurooster bevalt ons goed en ook van ouders en kinderen krijgen we positieve 

feedback. We hebben echter wel dringend behoefte aan ouders die het spelen en eten willen 

begeleiden, met name bij de kinderen van de onderbouw. Aanmelden kan bij de leerkracht, 

directie of bij Mirella Dekkers. 

 

Even voorstellen 

Beste ouders, verzorgers, Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Esther Heijnen en sta dit 

jaar 27 jaar voor de klas, waarvan de laatste 10 jaar bij de kleuters. Deze leeftijd spreekt mij 

erg aan omdat ze zo heerlijk spontaan zijn en nog helemaal open staan voor alles wat je ze 

aanbiedt.  

Zelf ben ik net zo nieuwsgierig naar alle nieuwe dingen die op mijn pad komen. Ik vind het dan 

ook ontzettend leuk om als leerkracht van basisgroep Konijnen een bijdrage te mogen leveren 

aan de nieuwe vorm van onderwijs op jullie school. Als ik mezelf kort zou moeten omschrijven 

denk ik dat ik een rustige en geduldige juf ben, die het heel belangrijk vindt dat alle kinderen 

in een veilige ontspannen sfeer zichzelf durven zijn. 

Door de vele opleidingen die ik gedaan heb, waaronder die van 

Mindfulnesstrainster, ben ik altijd op zoek naar de beste begeleiding 

om kinderen zich goed te laten voelen. Dit gebruik ik in de klas maar 

ook bij het begeleiden van kinderen in mijn eigen praktijk Sensitivia. 

Naast juf ben ik ook moeder van 2 jong volwassen kinderen van 18 en 

20 jaar. Als ik even tijd voor mezelf heb, lees ik graag, wandel ik in het 

bos of doe ik aan yoga. Wilt u meer van mij weten? U bent altijd 

welkom om na schooltijd een praatje met me te maken. 

Graag tot ziens. 

 

Plusklas 

Samen met de scholen uit Oudenbosch en Zegge vormen wij een cluster. Met deze vijf scholen 

hebben we een bovenschoolse plusklas. Na de kerstvakantie zal deze groep kinderen (met 5 

kinderen van ’t Bossche Hart) begeleid worden door Kim Dictus, een leerkracht die voor de 

plusklas is aangesteld. Kim is afkomstig van BS Vinkenbos uit Sprundel en verzorgt ook voor 

het cluster Rucphen het programma voor de plusklas. De locatie waar de kinderen les krijgen 

wisselt. Voorlopig start de groep in Zegge. 

 

 

 



 

Kerstmarkt 

Wij kijken terug op een geslaagde kerstviering. Het eten met de kinderen was lekker en gezellig. 

De school was prachtig versierd en de kerstmarkt was zeer goed bezocht. 

Wij wensen iedereen een prachtig einde van 2019 en een plezierig, inspirerend 2020 vol 

samenwerking! 

      

 

 

 

 

 

 


