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         NIEUWSBRIEF 

Februari 2015 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Inmiddels hebben de meeste ouders een voortgangsgesprek gehad met de leerkracht van 
hun kind en hebben zij het Portfolio van hun zoon of dochter kunnen bewonderen. 
In de komende weken vinden binnen de Schilderspoort de groepsbesprekingen plaats. Deze 
besprekingen vinden plaats aan de hand van het zogenaamde groepsplan. De groepsleraren 
bekijken dan samen met de intern begeleider en de teamleider hoe de vorderingen van de 
groep de afgelopen periode zijn geweest. Tevens worden nieuwe doelen per vakgebied 
gesteld voor de komende maanden.  
Voor de schoolverlaters breekt de tijd van de eindverwijzing aan en de gesprekken 
daaromtrent. Op verschillende scholen worden open dagen gehouden zodat ouders en 
kinderen zich een beeld kunnen vormen van de school. 
 
 

 

Terugblik december / januari 

 Op woensdag 17 december vond onze 2-jaarlijkse Kerstmarkt plaats. De opbrengst van 
deze kerstmarkt is € 1728,81, waarvoor onze hartelijke dank!! 
 

 Op woensdag 14 januari vond de eerste bijeenkomst plaats van het Ouderpanel. Met vier 
enthousiaste ouders werden er diverse onderwerpen besproken. Een belangrijk 
gespreksonderwerp was de communicatie tussen ouders en school. Vanwege het feit dat 
de Schilderspoort een streekschool is, is het belang van een goede communicatie groot. 
Ouders lopen gezien de afstand immers niet zo makkelijk binnen voor een praatje of een 
kort overleg. Er zijn diverse ideeën op tafel gekomen om de communicatie nog verder te 
verbeteren. De ideeën worden op haalbaarheid getoetst en binnen het team besproken. 
We zullen u op de hoogte houden van het verdere verloop. 
In deze nieuwsbrief kunt u een kort verslag lezen van deze bijeenkomst, geschreven 
door Ester Wagner, een van de deelnemende ouders. 
Een volgende bijeenkomst van het Ouderpanel vindt plaats op woensdag 15 april a.s. 
Mocht u alsnog belangstelling hebben en aan dit Ouderpanel willen deelnemen dan kunt 
u contact opnemen met Dorine Vaes, teamleider benedenbouw. 
 

 Op 22 januari jl. vond de informatieavond voor ouders plaats met als onderwerp 'andere 
schooltijden?'. De avond werd verzorgd door onze directeur, Jolanda Derksen, in 
samenwerking met dhr. Ronald de Bie van PentaRho. Verderop in deze nieuwsbrief kunt 
u hierover meer over lezen. 
 

 Op maandag 26 januari waren alle leerlingen vrij in verband met een studiedag voor het 
team. Het team heeft zich tijdens deze dag bezig gehouden met het Rekenonderwijs en 
specifiek met het maken van de groepsplannen rekenen. Tijdens het middagprogramma 
kwam het onderwerp SWPBS aan de orde, oftewel Schoolwide Positive Behaviour 
Support: een schoolbrede preventieve aanpak van gedrag. Ook over dit onderwerp vindt 
u verderop in deze nieuwsbrief meer informatie. 
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Naar andere schooltijden 
 

 
Op dit moment onderzoekt de school de wensen en mogelijkheden om 
andere schooltijden in te voeren. Er is hiervoor een werkgroep 
geformeerd vanuit het team en de MR. Extern adviseur, Ronald de Bie, is 
ingeschakeld voor de begeleiding van dit onderzoek.  
 

 
Redenen voor het uitvoeren van het onderzoek zijn: 
- Groepsleraren merken dat leerlingen het moeilijk vinden ’s middags geconcentreerd  
  te werken; de meest effectieve lestijd vindt in de ochtend en vroege middag plaats. 
- De kleuters gaan op dit moment op woensdag niet naar school. Groepsleraren geven  
  aan dat zij hierdoor effectieve leertijd missen; de meest effectieve lestijd vindt in de  
  ochtend en vroege middag plaats. 
- Ondanks het al  ingevoerde continurooster zien we de laatste jaren dat de middagpauze  
  voor veel leerlingen te lang is. Vooral tijdens het laatste gedeelte van het buiten spelen  

  constateren we een toename van problemen. 
- Voor leerkrachten is de tijd na school vaak te kort om overleg met ouders of externen te  
  kunnen inplannen. 
 
Aan een eventuele invoering van andere schooltijden kleven uiteraard voor- en nadelen voor 
de verschillende betrokkenen; kinderen, ouders, leerkrachten en organisatie. Deze voor- en 
nadelen kunnen voor een ieder verschillend zijn. 
Gedurende de informatieavond is door dhr. de Bie stilgestaan bij de verschillende modellen 
die er bestaan en bij de voor- en nadelen daarvan. 
Jolanda Derksen heeft uitvoerig antwoord gegeven op de vragen die dit alles opriep en 
gereageerd op de visie van de verschillende aanwezige ouders. 
Op de website vindt u de PowerPoint presentatie van dhr. de Bie die tijdens de 
Informatieavond besproken is. 
 
Een onderdeel van het onderzoek is een ouderraadpleging d.m.v. een enquête. Zowel het 
team als de MR zijn geraadpleegd bij de totstandkoming van deze enquête. 
De meeste ouders hebben deze enquête inmiddels via mail ontvangen. De ouders waarvan 
we geen of niet het juiste mailadres hebben worden via een brief verzocht z.s.m. het juiste 
mailadres aan ons door te geven zodat ook zij de enquête kunnen invullen. We nemen graag 
de mening van alle ouders mee! 
Mocht het echt niet mogelijk zijn een digitale enquête in te vullen dan is het mogelijk een 
papieren versie te gebruiken. U kunt dit aan de administratie doorgeven. 
 
Ook de mening van het team wordt uiteraard ook meegenomen in de uiteindelijke 
besluitvorming. 
Het is aan de directie om alle meningen, op basis van de afgenomen enquêtes onder ouders 
en team én organisatorische en financiële componenten, te komen tot een besluit. 
De MR zal hierbij instemming moeten verlenen. 
We houden u uiteraard op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://dewingerd-twello.nl/thema-avond-andere-schooltijden&ei=12SRVIOtFoHrUvvFgpgH&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNEzLzs8yZUO9Tv1_33dBlXaYF2rCQ&ust=1418901036698168
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Schoolwide Positieve Behavior Support, oftewel PBS 
 
In de vorige nieuwsbrief werd in het kort verteld wat PBS inhoudt; een aanpak met als doel 
om schoolbreed en vanuit gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te creëren 
dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs.  
Tijdens deze eerste studiemiddag werd er door het voltallige team stil gestaan bij de 
waarden ‘respect – veilig – betrokkenheid – vertrouwen – kwaliteit – samen’ zoals de 
Schilderspoort die heeft vastgesteld. Bij elke waarden zijn positieve gedragsverwachtingen 
geformuleerd. 
Met de voorbereiding op PBS zijn deze waarden opnieuw tegen het licht gehouden. Tevens 
zijn de gedragsverwachtingen per ruimte binnen de school vastgelegd. U kunt zich 
voorstellen dat er in een klaslokaal andere regels en afspraken, dus gedragsverwachtingen, 
gelden dan op het schoolplein of in de kamer van een logopedist. Het is van belang dat het 
voor iedereen helder is wat er van hem/haar verwacht wordt. 

Om in schooljaar 2015-2016 een goede start met leerlingen en ouders te kunnen maken is 
het belangrijk dat de voorbereiding goed zijn. Er zullen daarom nog 2 momenten 
plaatsvinden dit schooljaar waarop het team hiermee aan de slag gaat. 
We blijven u op de hoogte houden! 
 
 

 

Verslag Ouderpanel, januari 2015, door Ester Wagner 
 
Enige tijd geleden stond er in de nieuwsbrief een oproep aan ouders om zich aan te melden 
voor het ouderpanel. Ouderpanel!? Wat is dat? 

Na de eerste bijeenkomst, die plaatsvond op woensdag 14 januari werd ons een hoop 
duidelijk! Het ouderpanel is een soort denktank die brainstormsessies houdt over 
onderwerpen die de Schilderspoort bezig houdt. Bijvoorbeeld hoe een ‘groen’ schoolplein 
eruit zou kunnen zien en hoe je het maximale resultaat voor dat project met minimale kosten 
bereikt. Samen met Jolanda en Dorine, die ons een aantal onderwerpen voorleggen, gaan 
wij, vanuit onze eigen ervaringen met de school en onze kinderen, met elkaar praten. Ook 
zal er een leerlingenpanel gevormd worden dat gaat brainstormen. Samen zorgen de panels 
ervoor dat meningen, leuke ideeën, ervaringen een aanvulling kunnen gaan worden voor de 
Schilderspoort. 

De eerste ouderpanel-meeting stond in het teken van communicatie. Hoe is de 
communicatie tussen de Schilderspoort en de ouders? Is er genoeg feedback van de leraren 
naar de ouders en weer terug? Wordt er goed gebruik gemaakt van DigiDuif? Wat zouden de 
ouders misschien meer willen aan communicatie. In de onderbouw wordt er gebruik gemaakt 
van een schriftje waarin de leraren kunnen vermelden hoe de dag met de leerling was; vanaf 
groep 3 wordt dit niet meer gedaan, maar misschien is de behoefte van de ouders er wel om 
te weten hoe het met hun kind op school ging. Dus hoe kun je ouders laten weten op een 
simpele en snelle manier hoe het met hun zoon of dochter ging op school? Of hoe kun je 
activiteiten die op de agenda staan van de klas waar je kind inzit volgen? Al die onderwerpen 
worden besproken en er worden ook oplossingen aangedragen! Een smiley systeem voor 
een leraar om kort samen te vatten aan een ouder hoe het die dag op school is gegaan. 
Uitbreiding van DigiDuif en zorgen dat meer mensen hier gebruik van gaan maken en hoe 
bereik je dat. Kortom genoeg om over te brainstormen! Het team zal de aangedragen ideeën 
en oplossingen bespreken en bekijken wat de haalbaarheid ervan is. 
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Schoolfruitprogramma 
 
We waren blij dat we dit jaar weer deel konden nemen aan het Schoolfruitprogramma. 
Helaas trokken de leveranciers zich terug waardoor het Schoolfruitprogramma stil kwam te 
liggen. Uiteindelijk is er één nieuwe leverancier gevonden, de Lidl, en kon de Schilderspoort 
zich weer opnieuw aanmelden. 
De Lidl kan dit schooljaar aan 500 scholen fruit leveren. Dat betekent dat, van de ruim 1700 
ingeschreven scholen, een deel dit schooljaar helaas geen EU-Schoolfruit kan ontvangen. 
Selectie van de 500 scholen vond plaats op basis van loting. De loting is uitgevoerd door een 
externe partij. De uitkomst van de loting is dat de Schilderspoort niet is ingeloot en dus niet 
mee doet aan het schoolfruitprogramma. 
Volgend schooljaar zullen we ons opnieuw aanmelden. 

 

 
Planning februari – maart activiteiten 
 

 Op vrijdag 13 februari wordt in elke bouw op een bescheiden wijze aandacht besteed 
aan Carnaval. De ervaring heeft geleerd dat een uitbundig Carnavalsfeest voor een 
grote groep leerlingen te druk is en dus niet echt een feest is. We hebben dan ook 
besloten Carnaval op een rustigere manier te vieren.  
Dit betekent dat de kinderen wel verkleed naar school mogen komen maar gedurende de 
ochtend gewoon in hun eigen groep aan het werk gaan. ’s Middags besteedt elke bouw 
op zijn eigen manier aandacht aan Carnaval, bijv. door het houden van een modeshow of 
iets dergelijks. 

 
 
 
 
 

 Maandag 23 februari verwachten we alle leerlingen weer op school. 

 Maandag 23 februari wordt er luizencontrole gehouden. 

 Woensdagmiddag 25 februari is er weer een studiemiddag voor het team over SWPBS. 

 In de week van 9 maart vinden de eindadviesgesprekken plaats met de ouders van de 
schoolverlaters. 

 
 

 
 
 
 Het team van de Schilderspoort wenst 
 alle leerlingen en ouder(s), verzorger(s)  
 een fijne voorjaarsvakantie!!  
 

Van maandag 16 februari tot en met vrijdag 20 februari 2015 zijn alle leerlingen vrij 

i.v.m. de Voorjaarsvakantie. 

De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte gebracht. 
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