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Kernconcepten 

Groei en Leven 

 

Op vrijdag 9 juni sloten wij kernconcept Groei en Leven af.  

Unit 1 heeft voor de afsluiting van het kernconcept een brief van Jantiena gekregen waar-

in zij vroeg een nieuw huis te zoeken voor de dieren uit het asiel. De dieren zijn opge-

haald door de dierenambulance.  

In unit 2 hadden de kinderen de leefomgeving van een dier nagebouwd in een bananen-

doos en hebben dit gepresenteerd aan hun ouders. 

De kinderen van unit 3 hadden sponsormarkt georga-

niseerd voor verschillende bedreigde diersoorten. De 

opbrengst van de sponsormarkt was 633,33 euro en 

is gedoneerd aan het Wereld natuurfonds. 

In unit 4 hadden de kinderen de opdracht gekregen 

om in korte tijd de verschillende ruimtes in de unit in 

te richten als leefomgeving. 

 

Macht en Regels 

 

Op maandag 12 juni openden wij kernconcept Macht 

en Regels. De leerkrachten waren verkleed als hand-

havers van de regels en controleerden kinderen en 

ouders op het juist parkeren van hun fiets, of er op de 

trap aan de rechterkant werd gelopen, of iedereen op 

tijd op school was en of de inhoud van de broodtrom-

mels verantwoord was. “Oh, kernconcept macht en 

regels” riep een leerling toen hij voorbij de handha-

vers liep.  

 

Centraal in dit kernconcept staat het besef wat macht is, hoe je macht kunt krijgen en 

hoe macht wordt uitgeoefend. Een belangrijk aspect van het uitoefenen van macht is het 

opstellen van regels. Met regels wordt orde aangebracht. Een groep heeft regels nodig 

om als groep en als individu binnen de groep te kunnen functioneren. Dit geldt zowel 

voor een kleine groep (gezin, klas) als voor een land. Deze regels of wetten kunnen impli-

ciet of expliciet zijn. Het stellen van de regels kan heel autoritair gebeuren (als alle macht 

in handen is van één persoon) of heel democratisch (als alle personen binnen de groep 

evenveel macht hebben). Wij zullen op diverse manieren dit kernconcept insteken op 

verschillende vormen van macht en verschillende regels. De verkeerssituatie rondom de 

school en de verkeersregels in het algemeen zullen daar ook een plaats in krijgen.   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5gNai0L_QAhWlCcAKHTvgD_UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bshetbaken.nl%2Fcgi-oic%2Fpagedb.exe%2Fshow%3Fno%3D821%26fromno%3D1&psig=AFQjCNF1gPyZhOGWlhsLFtOzNPC3YvMxNA&u


 

 

Vanavond start de  

avondvierdaagse.  

Succes voor alle lopers!  

De OR heeft de traktatie gere-

geld. Deze zal langs de route 

uitgedeeld worden.   

Vrijdag 23juni : STUDIEDAG! 
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 het team afgelopen vrijdagmiddag op teamuitstapje is geweest. 

 het team met de trein naar Den Bosch is gegaan om daar levend Party en Co te spe-

len. 

 De kleutergroepen voor volgend schooljaar bijna vol zitten.  

 Er nog steeds veel vandalisme is rondom de school.  

 Er door unit 4 al hard geoefend wordt voor de musical.  

Invallers 
Het komt wel eens voor dat een leerkracht afwezig of ziek is. Wanneer de afwezigheid 

geruime tijd van te voren bekend is, bijvoorbeeld als de leerkracht naar een cursus is, lukt 

het ons om tijdig een invaller te regelen. Wanneer een leerkracht zich ziekmeldt proberen 

wij altijd eerst intern een oplossing te vinden. Parttimers worden gebeld, LIO studenten 

ingeschakeld of ander personeel met een lesbevoegdheid wordt benaderd. Als we een 

vervanging intern niet krijgen opgelost, plaatsen we een aanvraag bij de vervangingspool 

van T-primair. Wanneer een invalkracht van buitenaf bij ons op school komt, wordt hij/zij 

in de ochtend opgevangen door unit-collega’s van de afwezige leerkracht. Samen wordt 

er gezorgd dat er een passend dagprogramma ligt en belangrijke informatie wordt door-

gegeven.  

Het komt, vanwege nieuwe wetgevingen, steeds vaker voor dat het echt niet lukt een 

vervanger te vinden voor een groep. De vervangingspool is dan leeg. Als wij geen invaller 

hebben kunnen vinden voor een groep kan het zijn dat twee groepen worden samenge-

voegd of een groep moet worden opgedeeld over andere groepen. We bekijken elke keer 

goed of niet steeds dezelfde groep of unit belast wordt. In noodgevallen zouden we een 

groep thuis kunnen laten blijven. Dit is gelukkig nog nooit nodig geweest en dat hopen we 

zo te houden!!   

Verkeerssituatie rondom de school 

Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Reeshofweg ontstond er aan de zijkant van de 

school een drukkere verkeerssituatie. Dankzij ouders die met ons meedachten en hun 

hulp aanboden kon deze situatie in goede banen geleid worden. Hierdoor kon ieder kind 

veilig de school bereiken en verlaten. Dankjewel Maaike en Edgar! 

 

Echter krijgen wij steeds vaker klachten van ouders over de verkeerssituatie aan de voor-

kant van de school. Wij delen deze zorg. De hoeveelheid auto’s en het rijgedrag van som-

mige automobilisten maakt dat er voor fietsers en voetgangers regelmatig situaties ont-

staan die onveilig zijn! 

 

Wij hebben contact opgenomen met de wijkagent over de verkeerssituatie. Binnen de MR 

zullen we dit onderwerp ook zeker agenderen en bekijken wat we kunnen doen. Binnen 

het kernconcept Macht en Regels zullen wij nadrukkelijk aandacht besteden aan deze 

situatie. Dus mocht uw kind binnenkort vanaf de achterbank de mededeling doen “dat is 

niet veilig wat je doet” geef hem dan gelijk en pas uw rijgedrag aan!  

 

Samen zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze kinderen! 

Wist u dat……... 



ZIJ VIEREN FEEST: 

19-06 Karina, Zilveroog 

19-06 Faye, Zonnesteen 

21-06 Elke, Topaas 

22-06 Akasya, Zonnesteen 

25-06 Ise, Maansteen 

25-6 Ivar, Robijn 

26-06 Quinn, Aquamarijn 

27-06 Evi, Valkenoog 

29-06 Cem, Zonnesteen 

30-06 Tieme, Topaas 

30-06 Teun, Topaas 

30-06 Chiara, Aquamarijn 

01-07 Jasper, Topaas 

 

 

Welkom  

op  

Klinkers 

Finn 

Azra 

3 

 

 

Formatie schooljaar 2017-2018 

De formatie voor volgend jaar is grotendeels bekend. Er heeft een wijziging in het aantal 
groepen plaatsgevonden.  
We zijn erg blij jullie te kunnen melden dat we volgend schooljaar in unit 2 kunnen star-
ten met 4 ipv 3 groepen! We willen graag kwalitatief goed onderwijs bieden aan onze 
Klinkerskinderen en leveren daar dag in dag uit behoorlijke inspanningen voor.  
Onze formatie stond aanvankelijk 4 groepen in unit 2 niet toe. Dat betekende leerlingen-
aantallen van ongeveer 29 kinderen per groep. We hebben ons de laatste weken inge-
spannen om in overleg met het bestuur daar een andere vorm in te vinden. Innovatie-
wensen vragen soms een extra bijdrage.  
Het bestuur heeft besloten ons hierin tegemoet te komen en ons de mogelijkheden en 
middelen te geven om de vorming van 4 groepen mogelijk te maken. Dat betekent een 
leerlingaantal in unit 2 van rond de 22. 
U begrijpt dat we hier heel gelukkig mee zijn en gaan ervan uit dat u dat als ouders ook 
als heel prettig zult ervaren. 
 
Hierbij de namen behorende bij de groepen. Voor de doordraaimiddag zal de groepsver-
deling van de leerlingen bekend worden gemaakt. 
 
Unit 1 
Robijn: Juf Kim Schoenmakers (4 dagen) en Juf Nicole (1 dag) 
Aquamarijn: Juf Judy (2,5 dag) en Juf Imke (2,5 dag) 
Tijgeroog: Juf Carola 
Toermalijn: Juf Kim van Oorschot 
 
Unit 2 
Flint: Juf Hanneke (4 dagen) & vacature voor 1 dag 
Valkenoog: Juf Inge (3 dagen) en Juf Ine (2 dagen) 
Agaat: Juf Marlou (4 dagen) en vacature voor 1 dag 
Jade: Juf Joortje (5 dagen) en afstudeerstudent juf Roos 
 
Unit 3 
Zonnesteen: Juf Britt (4 dagen) en Juf Femke (1 dag) 
Aventurijn: Juf Marijke (4 dagen) en Juf Jente (1 dag) 
Mansteen: Juf Marie-Jose (4 dagen) en Juf Jente (1 dag) 
Zilveroog: Meneer Danny 
 
Unit 4  
Saffier: Juf Cindy (2,5 dag) en Juf Germa (2,5 dag) 
Smaragd: Juf Sharmaine 
Topaas: Meneer Jeroen (4 dagen) en Juf Emmie (1 dag) 
4e groep (krijgt nog een naam):  Juf Kim van der Meeren (4,5 dag) en juf Germa (0,5 dag) 
 
 
Overige functies 
Schoolschil (invaller bij ziekte) Juf Emmie voor 2 dagen 
Gym: Meneer Pim 
IB: Juf Femke en Juf Juliette 
RT en peergroup: Juf Marlies 
Directie: Juf Jantiena 
Administratie: Meneer Freddy 
Conciërges: Meneer Harrie & Meneer Frank 
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Primair onderwijs in actie. 

Op dinsdag 27 juni van 08.30 tot 09.30 uur sluiten wij de school.  
We geven daarmee als leerkrachten het signaal af aan de politiek in Nederland dat er een 
positieve bijdrage gevraagd wordt voor ons als Primair Onderwijs. Dat doen we samen 
met zeer veel basisscholen in ons land en in ieder geval met alle scholen van Xpect Pri-
mair. 
 
We maken ons namelijk ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en daarmee 
dus over de toekomst van uw kinderen. We moeten een krachtig gebaar maken, zodat in 
het nieuwe regeerakkoord middelen beschikbaar komen die ervoor kunnen zorgen dat 
onze salarissen eerlijker worden en onze werkdruk kan worden verminderd. 
 
Wilt u ook uw stem laten horen voor beter onderwijs? Steun de petitie op 
www.pofront.nl. Samen met u kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs optimaliseren, 
jonge mensen interesseren voor het mooie vak van leerkracht en het dreigende leraren-
tekort afwenden. 
 
Op 27 juni laten we dus gezamenlijk horen dat niets doen geen optie is. Van elke school 

zullen een leerkracht en een ouder afreizen naar Den Haag om aan minister-president 

Mark Rutte de petitie te overhandigen.  

 

Wij verwachten uw kind op 27 juni om 09.30 uur op school.  

Doordraaimiddag 

Op donderdagmiddag 29 juni zullen alle kinderen kennismaken met hun leerkracht van 

volgend schooljaar. Voor sommige kinderen zal dat dezelfde leerkracht zijn in hetzelfde 

lokaal. Voor andere kinderen zal er een wijziging plaatsvinden.  

Ook de kinderen van bijna 4 jaar die na de zomervakantie zullen starten komen die mid-

dag kennismaken in hun nieuwe groep. 

 

Na afloop van de doordraaimiddag (om 14.30 uur) kunt u van de gelegenheid gebruik 

maken om zelf ook even kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind.  

Wij zijn nog bezig met het zetten van de puntjes op de i wat betreft de formatie. Zodra 

deze rond is zullen wij deze met u communiceren.  


