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SCHOOLNIEUWS

FLITS!

Agenda
Personeel

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

Voorstellen teamleden
In de komende Flitsen stelt steeds
een nieuw teamlid zich aan u voor.
We beginnen met….

Marieke Versloot (IBer Park)
Mijn naam is Marieke Versloot en ik ben de nieuwe
intern begeleider op locatie Park. Ik ben 32 jaar
oud en samen met mijn man Maarten woon ik
alweer zes jaar in Engelen. Wij hebben samen
twee dochters: Emily van 4 jaar en Amy van 2 jaar
oud. Ik ben zelf opgegroeid in Eindhoven en kwam
al studerend in Nijmegen en Tilburg terecht, om
mij vervolgens hier in Den Bosch te settelen.
Dat bevalt nog steeds erg goed.
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Mijn hart ligt bij het basisonderwijs; ik ben als onderwijskundige altijd werkzaam geweest in het
basisonderwijs. Na mijn afstuderen bij het Expertisecentrum Nederlands ben ik zes jaar
werkzaam geweest als onderzoeker en later onderwijsadviseur voor én met basisscholen. Ik
richtte mij hier o.a. op de zorgstructuur en klassenmanagement, maar ook op leesmotivatie en
het vergroten van de woordenschat. De laatste drie jaar was ik als coach werkzaam bij Stichting
LeerKRACHT, een stichting die zich inzet voor en met scholen om meer doelgericht (‘Lean’) te
werken en de stem van de leerling nog meer probeert te stimuleren. In mijn vrije tijd sport ik
graag en onderneem ik graag iets met mijn gezin en vrienden.
Portretgesprekken inplannen
Een dezer dagen krijgt u, via Schoudercom, een bericht voor het
intekenen van de portretgesprekken. We hebben ervoor gekozen
deze intekenlijst eerst voor met meerdere kinderen op school
ouders open te zetten, zodat zij zelf gesprekken al dan niet op
elkaar kunnen laten aansluiten. Deze ouders kunnen tot en met
14 september op de lijst intekenen. Daarna krijgen de andere
ouders een berichtje. Zij kunnen tot en met 21 september
reageren.
Het gesprek in september is bedoeld om (eventueel) kennis te
maken met de nieuwe groepsleider én om samen leerdoelen te
bepalen voor de komende periode. Denkt u eraan om het “De Bono portretformulier” samen
met uw kind(eren) in te vullen ter voorbereiding van het gesprek? Het formulier vindt u bij =>
documenten in Schoudercom.
Ouders van kinderen uit de onderbouw krijgen alleen een uitnodiging als zij in het vorig
schooljaar een portret hebben meegekregen. Voor de startende leerlingen wordt er op een
ander moment een entree-gesprek gepland, waar meer tijd voor vrijgemaakt wordt.
Groepsleiders van de onderbouw plannen samen met ouders het entree-gesprek in.
Mocht u vragen hebben, stel ze gerust aan de groepsleiding van uw kind.
Social media
Volgt u ons al op social media? Onze school heeft twee instagram
accounts, waarop we regelmatig foto's plaatsen die met ons mooie
onderwijs te maken hebben. Kinderen zullen op deze accounts niet
herkenbaar op de foto komen. Volg ons via
@jenaplanschool_antonius_abt en @moestuin_jenaplanantoniusabt.
Op tijd komen gaat steeds beter!
Wat fijn is het dat we zien dat iedereen zijn best doet om op tijd te komen. We
zagen zelfs dat sommige ouders gehaast, op hun klok kijkend, met hun
kinderen aan de hand, kwamen aanlopen om ook echt voor 08.30 uur binnen te
zijn, zodat de groepsleider ook om 8.30 uur kan starten.
Schoolgids
Na de MR vergadering van 19 september aanstaande zal de actuele schoolgids online via de
website beschikbaar zijn. Daarin vindt u informatie over de leerplicht en de wijze waarop u
verlof voor uw kind kunt aanvragen. Als u meer wilt weten over de verlofregeling verwijzen wij
u naar de informatie vanuit de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-enantwoord/
Communicatie via Schoudercom
In het kader van een eenduidige communicatie, hebben we in het
verleden met elkaar afgesproken dat communicatie van school naar

ouders en andersom loopt via Schoudercom. Zo aan het begin van weer een nieuw schooljaar is
het goed om daar allemaal weer even alert op te zijn. U helpt ons daar toch zeker bij.
AVG
In de loop van deze week wordt, via schoudercom, het toestemmingformulier voor publicatie
van beeldmateriaal aan u verstrekt. Het is voor ons absoluut noodzakelijk dat we van alle
gezinnen het toestemmingformulier retour ontvangen. Dat wordt nog een hele klus. ☹
Tijdens de portretgesprekken kunt u het toestemmingsformulier achterlaten bij (een van) de
stamgroepsleider(s) van uw kind(eren). Mocht u vergeten zijn het toestemmingsformulier in te
vullen en te retourneren, dan kunt u dat, voorafgaand of aansluitend aan het portretgesprek,
alsnog doen.
De formulieren liggen voor u klaar op het cluster en het Jenaplein.
Schooltuinlunch
Op vrijdag 31 augustus hebben diverse ouders kunnen genieten van een geweldige viergangenlunch. Onze gasten zijn verwend met gerechten die zijn gemaakt met ingrediënten uit
onze eigen schooltuin. De kinderen hebben, samen met hun groepsleiders, een mooi voorbeeld
van ons Jenplanonderwijs laten zien. In deze specifieke activiteit kwamen de Jenaplanessenties:
“Ondernemen – plannen – samenwerken – creëren – zorgen voor - presenteren en
communiceren volop tot uiting. Een groot compliment voor de kinderen en hun groepsleiding.
U bent er toch zeker bij de volgende keer!
Spelling
In de vorige Flits meldden wij over onze focus op het
vakgebied Spelling. Ook tijdens de bouwavond heeft u
hierover informatie gekregen. In deze Flits zullen we de
informatie nog verder aanvullen. Vanuit de door ons
gehanteerde spellingsmethode “Spelling in Beeld” zijn we
gestart om de spellingcategorieën evenwichtig te verdelen
over het schooljaar. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de
categorieën die worden getoetst in de landelijke toetsen, ook
voldoende aan bod zijn gekomen in het voorgaande halve
jaar. We gebruiken daarvoor de didactiek uit de door ons
gehanteerde methode. Daarnaast zijn we als voltallige team
met elkaar in gesprek om ervoor te zorgen dat er een doorgaande lijn is in de manier waarop
we de verschillende spellingcategorieën aanbieden aan kinderen. Ook zijn er afspraken gemaakt
over de leertijd die besteed wordt aan “spelling”. We worden in de proces begeleid door Dhr. J
Vermeer van Insula. www.insula-abt.nl
Afgelopen vrijdag hebben alle teamleden met elkaar een analyse gemaakt van de eerste
periode. Ook zijn er vervolg interventies bepaald naar aanleiding van de eerste analyse. In een
volgende Flits houden wij u op de hoogte van de uitkomsten hiervan.
Rollerpennen
De kostprijs van een rollerpen is gestegen naar EURO 4,39 ex. BTW. Wij zullen daarom met
ingang van heden EURO 4,50 doorberekenen als de rollerpen van uw kind is stuk gemaakt. In
groep 3 en groep 6 krijgen alle kinderen een nieuwe pen van school.
Beleidsontwikkeling
Ook scholen werken met een meerjarenbeleidsplan. Het huidige beleidsplan loopt tot augustus
2019. In dit schooljaar gaan we met het team, de MR en de Raad van toezicht aan de slag
rondom het formuleren van onze visie, missie, doelen en ambities. Om die te kunnen bepalen
reflecteren we op onze sterktes en zwaktes. Daarnaast kijken we naar de kansen en
bedreigingen die in de komende jaren op ons af zullen komen. Een verzameling van deze input
zal leiden tot een nieuw beleidsplan en een nieuwe schoolgids. Via de Flits wordt u op de hoogte
gehouden van ontwikkeling rondom dit thema.

