Nieuwsbrief 1

schooljaar 2017 - 2018

Woordje van de directie
De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zitten er bijna op. Ons team is weer enthousiast
van start gegaan. In de eerste weken wordt er met behulp van allerlei werkvormen gewerkt aan
elkaar leren kennen en om een fijne klas te creëren.
Ook voor mij als nieuwe directeur zijn de eerste weken voorbijgevlogen. Ik heb een warm welkom
gehad in een enthousiast, betrokken en behulpzaam team. Ik trof een ruim opgezette school aan met
een frisse uitstraling, waar de onderwijskwaliteit en zorg goed verankerd is. Inspirerend vind ik de
manier waarop op onze school het ondersteuningsteam heeft vormgegeven waardoor ervaren
leerkrachten hun expertise hebben kunnen uitbreiden en in de dagelijkse praktijk van onze school
kunnen toepassen. Via de ochtendinloop bij onze toegangsdeuren heb ik al kennis kunnen maken
met veel ouders. De eerste klasbezoeken om de kinderen te ontmoeten en het onderwijs van de
Franciscusschool vanuit de klas te ervaren heb ik als erg waardevol ervaren. Daarnaast voer ik
kennismakingsgesprekken met onze teamleden. Komende week staat ook de kennismaking met de
ouderraad en collega-directeuren van Bommelerwijs op het programma. Ik ga verder met
kennismaken en me in lezen in de organisatie van de Franciscusschool en mocht ik u nog niet
ontmoet hebben, dan wellicht tot aanstaande woensdag!
Ouderavond
Woensdag 13 september zijn alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor de algemene ouderavond.
Deze avond staat in het teken van kennismaking met de leerkracht maar ook met andere ouders
uit de klas. De leerkracht zal kort iets vertellen over de inhoud van het nieuwe schooljaar. Ook
willen we graag weten welke talenten ouders hebben door hobby’s of werk ed. waar we
mogelijk bij een van de thema’s gebruik van kunnen maken. In ons ontwikkelingsgericht
onderwijs zoeken we immers de wereld om ons heen op of we halen ze in school. Verder zal in
de groepen 1/2 de ouderraad zich presenteren.
Ouders / verzorgers zijn welkom op de volgende tijden:
19.30-20.15 uur groep 1-2, 5 en 6.
20.15-20.30 uur pauze.
20.30-21.15 uur groep 3, 4, 7 en 8.
De koffie en thee staat klaar, we heten u van harte welkom!
Gebruik SchouderCom
De app SchouderCom is binnen onze school een goed communicatiemiddel
gebleken waarmee we eenvoudig informatie kunnen uitwisselen met ouders.
Emailadressen zijn niet zichtbaar waardoor de privacy gewaarborgd is. Ook kan er
een ziekmelding doorgegeven worden via de app. Graag willen we ouders die nog
niet zijn aangemeld vragen om toch het gebruik te overwegen omdat het een
effectieve manier van communicatie is voor ons allen. SchouderCom is ook via de
computer te benaderen. Via de website kunt u zich aanmelden.
https://franciscusschool.schoudercom.nl/ Mocht u hulp nodig hebben bij het
aanmelden dan kan meneer Bart van groep 8 B behulpzaam zijn.
Overzicht specialistenteam
Op onze school werken we met een “Ondersteuningsteam”. In dit team hebben leerkrachten zitting
die op een specifiek gebied een aanvullende opleiding hebben gevolgd en dus deskundig zijn. Deze
leerkrachten hebben een (beperkt) aantal uren beschikbaar om leerkrachten te ondersteunen bij de
begeleiding van hun leerling(en). Soms werken specialisten zelf met deze leerling, afhankelijk van de
hulpvraag en het terrein waar de ondersteuningsbehoeften liggen.
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De volgende leerkrachten maken deel uit van dit team:
 Stiena Ariëns-Duijzer: zij is Specialist “Het Jonge kind” en heeft een dag per week om de
leerkrachten en leerlingen van groep 1-2 te begeleiden. Zij observeert en filmt in de groepen 1-2,
voert gesprekken met de leerkrachten en bepaalt samen met de leerkracht wat er nodig is om
tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling(en).


Frederique Mannaerts en Monique Sanders. Zij zijn gediplomeerd remedial teacher en
begeleiden de leerlingen met een arrangement. Dit zijn leerlingen die heel specifieke hulp nodig
hebben en waarvoor door het samenwerkingsverband een arrangement is afgegeven. Hetgeen
betekent dat er geld beschikbaar wordt gesteld waarmee de begeleiding kan worden bekostigd.



Marja Brolsma: zij is onderwijsassistent en is bijgeschoold op het gebied van motoriek. Zij heeft
twee uur per week om met leerlingen te werken die ondersteuning behoeven bij de
schrijfontwikkeling.



Madelijn Lourens: zij is (bijna) motorisch remedial teacher. Zij heeft een aantal dagdelen
beschikbaar om leerlingen te ondersteunen. Ze helpt leerlingen hun motoriek te verbeteren
waardoor ook leerproblemen en gedragsproblemen beter onder controle te krijgen zijn.



Brig Swinkel: zij is specialist “creatieve communicatie”. Zij is deskundig op het gebied van
groepsvorming en sociaal emotionele ontwikkeling. Haar insteek is een creatieve, aan de hand
van tekeningen werkt zij met (groepjes) leerlingen die ondersteuning nodig hebben op het
gebied van zelfvertrouwen, angst, motivatie, concentratie etc. Brig heeft hiervoor ongeveer 3 uur
per week beschikbaar.

 Rita van Os: zij is gedragsspecialist. Ook zij werkt met leerkrachten en leerlingen aan
groepsvorming, maar ook op het gebied van taak- werkhouding, concentratie, betrokkenheid,
onzekerheid etc. Haar insteek is het gesprek. Zij observeert en gaat in gesprek met leerkracht en
leerling. Tevens is zij gecertificeerd “Rots en Water” trainer. Doel van het Rots en Water
programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij
kinderen. Gedurende het schooljaar werkt zij met groepjes leerlingen volgens deze methodiek.
Zij heeft ongeveer 4 uur per week beschikbaar.


Loes van Buuren: zij is leesspecialist. Zij stuurt twee uur per week leerlingen en tutoren aan die
m.b.v. het programma “BOUW” extra tijd en ruimte krijgen om hun leesontwikkeling te
optimaliseren.



Annelies van Straten en Lian de Cocq van Delwijnen: Zij zijn specialisten “meer- en
hoogbegaafdheid” behalve dat zij elk een uur per week de zogenaamde “talentgroepen”
begeleiden zijn zij voor leerkrachten vraagbaak over hoe binnen de groep goed te werken met
kinderen van deze doelgroep. Tevens verzorgen zij de voortgang van het programma “Plannex”
en monitoren zij de vorderingen van de leerlingen die met dit programma werken.



Anja van Wijlen: Zij is de intern begeleider. Zij coördineert de inzet van bovengenoemde
specialisten. Daarnaast begeleidt ze de groepen 3-8, onderhoudt de contacten met externen,
zoals het samenwerkingsverband, Buurtzorg Jong, psychologenpraktijken, therapeuten, collegascholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

Daarnaast zijn er specialisten in huis die zich specifiek richten op de professionalisering van de
leerkrachten.
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Hanneke van Boekel is naast gedragsspecialist ook gecertificeerd “School Video Interactie
Begeleider”. SVIB richt zich op de interactie tussen leerkracht en leerlingen in de
onderwijsleersituatie. Met behulp van korte video-opnames wordt de interactie tussen
leerkracht en leerling(en) geanalyseerd. Videobeelden geven niet alleen zicht op interactie
tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling, maar ook het klassenmanagement
(structuur) en de instructie (didactiek) wordt hierop afgestemd. SVIB wordt ingezet voor interne
scholingsdoeleinden. De opnames worden na analyse en bespreking met de leerkracht gewist.



Cees van Deursen: Hij heeft de opleiding tot rekenspecialist gevolgd en zet vanuit deze expertise
zijn kennis in om rekenen en wiskunde binnen ons onderwijs up-to-date te houden en collega’s
te ondersteunen met nieuwe inzichten en vaardigheden.

Stagiaire HBO pedagogiek
Vanaf 11 september is Fieke Esveld als 2e jaars stagiaire betrokken bij onze school.
Fieke stelt zichzelf even voor:
Mijn naam is Fieke Esveld en ik ben 17 jaar. Ik zit in mijn tweede jaar van de HBOopleiding Pedagogiek aan de Fontys in ’s Hertogenbosch. Ik loop gedurende dit jaar
stage op maandag en dinsdag waar ik onder begeleiding van Monique Sanders en
Frederique Mannaerts individueel en/of in groepjes ga begeleiden. Veel succes Fieke!
3
Stagiaires Pabo Fontys opleidingsschool
Onze school is een gewilde opleidingsschool voor de opleiding voor leerkrachten bij de Fontys
hogeschool in Den Bosch. Daarvoor bieden wij stageplaatsen aan passend in de verschillende fasen in
de studie.
Komend schooljaar hebben wij twee LIO-stagiaires in school. LIO staat voor Leraren in Opleiding en
deze stage is in de laatste fase van de opleiding. Zij blijven het hele schooljaar in dezelfde groep stage
lopen.
Karlijn Cornelissen loopt stage bij groep 1/2 van juf Isabelle.
Buck den Bol loopt stage bij groep 7 juf Marije / Hanneke.
Verder hebben we de volgende 3e-jaars stagiaires. Halverwege het jaar zal er van groep gewisseld
worden:
Mireille Vervoort in groep 1/2 Ivon / Thea.
De volgende vier stagiaires zijn 2e-jaars stagiaires. Halverwege het schooljaar zal er van groep
gewisseld worden:
Daisy Muller in groep 4 Sanne / Karin (Jolanda).
Maud van de Bovenkamp in groep 6 Annelies / Cindy.
Lois van Doorn in groep 7 Jori.
De leerkrachten begeleiden de studenten op de werkvloer en Brig Swinkels coördineert alle stageactiviteiten namens onze school en onderhoud nauw contact met de opleiding. De stagiaires zullen
zich in de volgende nieuwsbrief zelf voorstellen.
We heten alle stagiaires van harte welkom en wensen hen een leerzaam en inspirerend stagejaar.
Willem Roefs en stagiaire
Onze combinatiefunctionaris Willem Roefs verzorgt op maandag en dinsdag als vakleerkracht de
gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 in de naastgelegen gymzaal. Vanaf 12 september wordt Willem
vergezeld door een stagiaire.
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Schoolmelkinformatie
De overheid wil kinderen helpen gezond te eten en drinken en heeft daarom vanaf dit schooljaar
besloten de subsidie op schoolmelk te verhogen. Daarom is vanaf het nieuwe schooljaar de prijs van
schoolmelk met ruim 25% verlaagd naar €0,28 ct per pakje.
Ouders die geïnteresseerd zijn in een schoolmelkabonnement voor hun kind kunnen informatie
vinden op www.schoolmelk.nl. Inschrijving verloopt ook via deze site.
Gevonden voorwerpen
Aan het eind van het schooljaar zijn er de nodige kledingstukken in en rond school en gymlokaal
blijven liggen. Deze zijn verzameld en liggen in een plastic zak in de hoek naast de conciërge ruimte.
Alles wat niet opgehaald wordt gaat 3 oktober mee met de kledinginzameling van Reshare.
Buurtzorg jong
Buurtzorg Jong is namens de gemeente de partner rondom jeugd en opvoeding. Zij bieden
opvoedingsondersteuning en praktische hulp in het gezin. U kunt hier terecht voor vragen over de
opvoeding, de ontwikkeling van kinderen of problemen op school, hulp bij praktische vaardigheden
zoals administratie op orde brengen, structuur aanbrengen, omgaan met instanties, plannen en
organiseren binnen het gezin. Buurtzorg Jong heeft verschillende deskundigen in huis maar is er
specialistische hulp nodig dan indiceert zij namens de gemeente deze externe hulp.
Voor onze school is Ellen Heister contactpersoon. Zij is op dinsdag in de oneven weken op school
aanwezig in de centrale ruimtes tussen 8.15 - 8.45 uur. Zij is hiermee laagdrempelig bereikbaar voor
ouders van onze school. Voor het aanmelden of vragen is Buurtzorg Jong Zaltbommel Stad
bereikbaar via 06 - 1259 7553 of via email: zaltbommelstad@bzjong.nl
Actie Schoenmaatje
Ook dit schooljaar brengen we de actie “schoenmaatje” onder jullie aandacht. Binnenkort kunnen
gevouwen dozen mee naar huis genomen worden om te versieren en te vullen met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, weeshuizen,
vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen.
Een mooi initiatief om de kinderen in Nederland te leren dat geven om een ander belangrijk is.
Tevens geven ze kinderen in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau. In een volgende
nieuwsbrief zal onze school coördinator, Anneke Gossink, hier meer informatie over geven.
MR vergaderdata
In de jaarkalender zijn de data van de MR-vergaderingen nog niet ingevuld. Inmiddels zijn deze data
bekend:
Woensdag 8 november 2017 aanvang: 19.30 uur
Woensdag 17 januari 2018
aanvang: 19.30 uur
Woensdag 14 maart 2018
aanvang: 19.30 uur
Woensdag 16 mei 2018
aanvang: 19.30 uur
Woensdag 20 juni 2018
aanvang: 19.00 uur
Staking in het primair onderwijs
Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden
gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, hebben tot deze staking opgeroepen om
hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld
wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair
onderwijs. Actievoeren in het primair onderwijs is uniek, maar het water staat bij de leerkrachten nu
echt aan de lippen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, maar
kunnen die niet meer garanderen als er niet meer voldoende, goede, gemotiveerde leraren voor de
klas staan. Wij informeren ouders zo spoedig mogelijk nadat we een inventarisatie hebben gedaan
naar de stakingsbereidheid van ons team.
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