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         NIEUWSBRIEF 

Juni / Juli 2015 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De leerlingen van bovenbouw 2 zijn inmiddels op kamp geweest. Ze hebben drie leuke, 
spannende maar vooral vermoeiende dagen gehad! Als afsluiting van hun schoolloopbaan 
op de Schilderspoort zijn de schoolverlaters ook flink aan de slag met de musical die op 
donderdag 16 juli voor medeleerlingen en ouders opgevoerd zal worden. 
Leerkrachten buigen zich deze periode over toetsen; voorbereidingen van 
voortgangsgesprekken en formulieren voor een zorgvuldige overdracht naar de volgende 
leerkracht. 
 

Personeel 

Met ingang van komend schooljaar zullen wij helaas afscheid moeten nemen van enkele 

collega’s. Brechtje Dukkerhof (leerkracht in benedenbouw 2), Cindy Vogel (leerkracht in 

bovenbouw 1), Ilse Aerts (leerkracht in bovenbouw 2) en Sharon Beijers (leerkracht in 

bovenbouw 2) gaan ons met ingang van volgend schooljaar verlaten. Zij verruilen alle 

vier hun baan op de Schilderspoort voor een werkplek binnen het Personeelscluster 

Oost-Nederland. We wensen hen veel succes in de toekomst! 

 

Planning juni / juli 

 Maandag 22 juni gaan de groepen van benedenbouw 2 op schoolreis naar 
Ouwehands Dierenpark in Rhenen. De kinderen worden ’s morgens op de normale 
tijd op school verwacht. We hopen rond 16.30 uur terug te zijn, ouders worden dus 
verwacht zelf hun zoon/dochter op te halen. 
 

 In de week van 29 juni vinden de voortgangsgesprekken plaats. U ontvangt 
hiervoor een uitnodiging van de leerkracht van uw kind. 

 In de week van 6 juli vinden de laatste groepsbesprekingen plaats. Tijdens deze 

besprekingen, waarbij de groepsleraar, de intern begeleider en de teamleider 

aanwezig zijn, wordt van elk kind bekeken welke ontwikkeling hij of zij heeft 

doorgemaakt. Deze ontwikkeling wordt afgezet tegen het ontwikkelingsperspectief 

dat, bij leerlingen in de leeftijd vanaf begin groep 5, is vastgesteld. Tevens worden 

de doelen voor elk leerling voor de verschillende vakgebieden besproken. 

 Op maandag 13 juli hebben de groepen van bovenbouw 1 en 2 de jaarlijkse 
atletiekdag. Meer informatie hierover volgt nog. 

 Zoals u weet wordt er binnen de Schilderspoort elk jaar een nieuwe groepsindeling 

gemaakt. Ook nu wordt er weer hard gewerkt om alle  zittende én nieuwe leerlingen 

die in augustus starten op een goede manier over de verschillende groepen te 

verdelen. Op maandag 13 juli krijgen alle leerlingen te horen bij welke leerkracht en 

in welke groep zij na de zomervakantie zullen starten. Deze informatie zal op 

diezelfde dag middels een brief  aan u worden doorgegeven. 
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 Op dinsdagmiddag 14 juli gaan alle leerlingen, zittende én nieuwe leerlingen, naar 

hun nieuwe groep. De kinderen kunnen die middag kennismaken met elkaar en met 

de leerkrachten. 

 Op donderdagochtend 16 juli gaan alle leerlingen, met uitzondering van de 

kleutergroepen, naar het Musiater om daar te gaan genieten van de musical van de 

schoolverlaters. 

 Donderdagavond 16 juli wordt opnieuw de musical uitgevoerd in het Musiater. 

Deze keer voor de ouders van alle schoolverlaters en gelukkig mag ook het hele 

team meegenieten van dit spetterende optreden. Tijdens deze avond zullen we 

afscheid moeten nemen van een grote groep leerlingen. We hopen dat het in het 

vervolgonderwijs goed met hen zal gaan en wensen iedereen veel geluk en een 

mooie toekomst! Alle ouders van deze leerlingen willen we bedanken voor de 

samenwerking en het vertrouwen! 

 Vrijdagmiddag 17 juli  zijn alle leerlingen om 14.00 uur vrij en kunnen zij gaan 

genieten van een welverdiende vakantie!  

 

Vakantierooster 2015-2016 
 
Eerste schooldag 31   augustus 

Herfstvakantie 26 oktober t/m 30  oktober  

Kerstvakantie 21  december t/m   1  januari ‘16 

Studiedag team 22  januari 

Studiedag team 25   januari   

Voorjaarsvakantie   8  februari t/m 12  februari   

Goede Vrijdag en Pasen 25  maart  t/m 28  maart  

Koningsdag en Meivakantie 27  april t/m   6   mei  

Pinksteren 16  mei  

Studiedag team 24 juni   

Studiedag team 27   juni 

Zomervakantie 25 juli t/m   2  september 

Op vrijdag 17-12-2015 en vrijdag 22-07-2016 zijn alle leerlingen om 14.00 uur vrij. 

 

 

Schoolwide Positive Behavior Support 

Al eerder heeft u in de nieuwsbrief een en ander kunnen lezen over de invoering van 

Schoolwide Positive Behavior Support (PBS). Gedurende dit schooljaar heeft het team 

enkele studiedagen gehad om zich in PBS te verdiepen en voorbereidingen te treffen 

om hier in schooljaar 2015-2016 mee van start te kunnen gaan. 

PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en 

gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden 

die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past 

bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna 

systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat 

gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. 
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De waarden die op de Schilderspoort centraal staan zijn: 

  respect – veiligheid – vertrouwen – verantwoordelijkheid 

Met deze waarden als basis zijn er voor elke ruimte binnen de school en voor op het 

plein gedragsverwachtingen geformuleerd. Deze gedragsverwachtingen, bijv. ik doe 

aardig ; ik zorg goed voor materiaal ; ik laat de ruimte netjes achter, worden met de 

kinderen geoefend tijdens speciale lessen die hiervoor gemaakt zijn. 

De gedragsverwachtingen zullen zichtbaar gemaakt worden in elke ruimte als 

geheugensteuntje voor iedereen. 

Niet alleen de leerlingen maar ook het team gaat komend schooljaar met PBS aan de 

slag. Er zullen weer enkele studiedagen ingepland worden over dit onderwerp. Tevens 

krijgen de ouders een rol in dit traject. We zullen u via de nieuwsbrieven op de hoogte 

blijven houden. 

 

 

Vacatures Medezeggenschapsraad en Oudervereniging  

De Schilderspoort heeft een actieve Medezeggenschapsraad bestaande uit een 

oudergeleding en een personeelsgeleding. Aan het begin van schooljaar 2015-2016 

ontstaan er enkele vacatures binnen de oudergeleding. Het gaat in totaal om 4 

vacatures waarbij er een zittend lid van de MR herkiesbaar is. Tevens heeft zich 

inmiddels een nieuwe kandidaat gemeld.  

Hierbij roepen we enthousiaste ouders op zich beschikbaar te stellen voor de 

Medezeggenschapsraad. De MR vergadert ongeveer acht maal per jaar. 

De verkiezingen voor de nieuwe leden zullen plaatsvinden tijdens de jaarvergadering die 

in de maand september zal plaatsvinden. 

Voor meer informatie en het verkiesbaar stellen kunt u zich wenden tot Marty Kampes 

(voorzitter MR) per mail mr@schilderspoort.nl of telefonisch 0316 – 527647. 

Ook binnen de Oudervereniging zijn twee vacatures ontstaan voor komend schooljaar. 

De Oudervereniging zoekt dan ook twee enthousiaste ouders die zich actief willen 

inzetten voor de leerlingen en de school. Een van de twee nieuwe ouders krijgt de taak 

van Penningmeester toebedeeld. 

Daarnaast zoekt de Oudervereniging twee  ouders die de kascontrole over schooljaar 

2014-2015 op zich willen nemen. Ouders die belangstelling hebben kunnen zich wenden 

tot Judith Schuurman (voorzitter van de Oudervereniging) via mail polman@upcmail.nl 

of telefonisch 0316 – 372666. 

 

Uniek Sporten 

Op Sportcentrum Papendal is het nieuwe digitale platform van 

Uniek Sporten in gebruik genomen. Een uniek digitaal platform met 

een vernieuwde website www.unieksporten.nl maar ook met een 

eigen app.  

Met de app of via de website kunnen mensen met een beperking 

een geschikte vorm van sport of bewegen vinden. Ze kunnen 

kijken welke sporten er zijn, filmpjes van sport en bewegen vinden en de locatie, tijden en 

contactpersonen vinden. 

mailto:mr@schilderspoort.nl
mailto:polman@upcmail.nl
http://www.unieksporten.nl/
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De visie van Uniek Sporten is dat een beperking zeker geen belemmering hoeft te zijn om te 

sporten of te bewegen! 

Wellicht is er, in de zoektocht naar een geschikte sport voor uw zoon of dochter, via deze 

weg een passende sport te vinden. 

 

Leerlingenpanel 

De Schilderspoort vindt het belangrijk dat de leerlingen mee kunnen praten over de wijze 

waarop het onderwijs en de manier van werken binnen de school wordt ingericht. Hiervoor is 

een Leerlingenpanel opgericht dat bestaat uit 8 leerlingen, elk uit een andere groep van 

bovenbouw 1 en 2. 

Dinsdag 16 juni kwam het Leerlingenpanel bij elkaar in de kamer van Jolanda Derksen 

(directeur) waar, samen met Jolanda en Dorine (teamleider benedenbouw) vergaderd werd. 

Alle leerlingen hadden uitstekend voorwerk verricht in hun eigen groep en kwamen dan ook 

goed voorbereid binnen. Er werd gesproken over de Tops, zaken waar leerlingen tevreden 

over zijn, en de Tips, die zaken die de leerlingen graag anders of beter willen. Al pratend 

ontstonden er leuke discussies en kwamen er nog meer ideeën op tafel. Binnen het team zal 

worden bekeken welke ideeën er realiteit kunnen worden. 

 

Schoolplan en verbeterpunten 

Het schoolplan voor de periode 2015-2019 is gereed en inmiddels goedgekeurd door de 

Medezeggenschapsraad en wordt aanstaande donderdag in het Bestuur besproken. 

In het Schoolplan is terug te vinden hoe de organisatie van de Schilderspoort eruit ziet en op 

welke wijze het onderwijs vorm krijgt. Tevens is opgenomen welke verbeterpunten de 

komende 4 schooljaren op school aangepakt zullen worden.  

Voor het komende schooljaar zijn de verdere invoering van PBS en de invoering van een 

nieuwe rekenmethode de speerpunten. In deze laatste periode van het schooljaar wordt 

binnen alle groepen gewerkt met 2 verschillende rekenmethodes die, na een uitgebreide 

voorselectie, uitgeprobeerd worden. Aan de hand van de ervaringen van teamleden en 

leerlingen wordt de definitieve keuze voor een nieuwe methode gemaakt. 

We zullen u uiteraard op de hoogte houden van alle nieuwe ontwikkelingen. 

 

  

 

Het team van de Schilderspoort wenst u 

alvast een fijne zomervakantie toe! 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/49/c5/e7/49c5e7739034730ec62ce3a192b87b58.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/petravanderhiel/thema-zomervakantie-summer/&h=211&w=236&tbnid=V9ZN18hgTyScRM:&zoom=1&docid=NKR4R8_4I9mhwM&ei=NqeCVeOHCcy67gbu-Yj4Bw&tbm=isch&ved=0CGAQMyghMCE

