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Jenaplanconferentie
Overeenkomsten vrijwillige ouderbijdrage
Ouders met onderwijsbevoegdheid gezocht
Kinderzwerfboek
Sterkte van de school (uit Inspiratietafels)
Kinderforum en Bossche Kinderparlement
Studiedagen
Schoolhockey-toernooi

Schoolnieuws

Datum

Activiteit

Wie

30-10-2018
01-11-2018 en
02-11-2018
02-11-2018
09-11-2018

MR en RvT vergadering
Jenaplanconferentie

MR
GL/MT

Uit en thuis eten
Dag 1: Studie-tweedaagse
Alle kinderen vrij
Dag 2: Studie-tweedaagse
Alle kinderen vrij
MR-vergadering
Teamvergadering

K&O
Team
K&O
Team
K&O
MR
Team

12-11-2018
14-11-2018
26-11-2018

GL = Groepsleiding; MT = Managementteam; K&O Kinderen en ouders;
MR = Medezeggenschapsraad

SCHOOLNIEUWS

FLITS!

Agenda

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

Afscheid Sara
Komende week is de laatste
werkweek van Sara bij ons op school
in Vlindertuin. Daisy komt weer
terug van haar zwangerschapsverlof
en gaat vanaf 05 november op
dinsdag en woensdag het ziekteverlof van Pauline vervangen. We
danken Sara voor haar inzet en betrokkenheid, wensen haar veel
succes bij haar volgende job en zien haar heel
graag nog eens terug op onze school.

Jenaplanconferentie
Op 1 en 2 november staat de Jenaplanconferentie
gepland. Van onze school zal daar een groot
aantal medewerkers aanwezig zijn. Dat betekent een even groot
aantal afwezige medewerkers die vervangen worden. Op dit moment is
de vervanging als volgt geregeld (zie tabel). Hierin kunnen echter nog
wijzigingen optreden.
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Afwezige
Carolyn
Helma
Nicole
Sebastian
Aniek
Sofie
Emilie
Merel

Donderdag
Vervanging door
Vervanging niet van
Vervanging niet van
Vervanging niet van
Hanneke
Simone Swinkels
Opsplitsen groep
Nog niet ingevuld
Vervanging niet van

toepassing
toepassing
toepassing

toepassing

Vrijdag
Vervanging door
Vervanging niet van toepassing
Vervanging niet van toepassing
Vervanging niet van toepassing
Hanneke
Simone Swinkels
Femke
Nog niet ingevuld
Nog niet ingevuld

Indien de openstaande vervangingen niet kunnen worden ingevuld, zal het MT éénmalig de
vervanging op zich nemen en zelf niet naar de conferentie gaan, om zo ruimte te geven aan de
professionalisering van de stamgroepleiders.

Overeenkomsten vrijwillige ouderbijdrage
Oooooeeeepppppsssss, Och jaaaaaaaa; Dat staat al een paar weken op mijn
lijstje; Heb ik dat nog niet gedaan; Dat moet ik dit weekend nu écht gaan
doen……..
Op dit moment heeft 71 % van de ouders de overeenkomst vrijwillige
ouderbijdrage ingeleverd. De herinneringen zijn deze week verzonden.
De ouderbijdrage is bedoeld om extra activiteiten te bekostigen die niet door de overheid
worden vergoed. Wij hebben als school gekozen voor onderwijs volgens het jenaplanprincipe en
willen de kinderen (en ouders) meer meegeven dan alleen de basis die is voorgeschreven.
De ouderbijdrage wordt onder meer besteed aan:
 Vieringen: Een bijzonder samenzijn dat gezamenlijk wordt beleefd met de eigen groep of
met de hele school. Bijvoorbeeld: weekopening, weeksluiting en feesten zoals Kerstmis
en Pasen, sportdagen, Sinterklaas, carnaval, Pareltjesavond; de revue van groep 8;
voorstellingen en andere culturele activiteiten.
 Gesprek: Het gesprek is de basis van veel activiteiten. Luisterend naar elkaar leren de
ouders elkaar kennen. De ouders zijn een belangrijk onderdeel in de driehoek kind ouders - school. Om ouders een plek in de school te geven hebben we op beide locaties
een Jenaplein waar ze elkaar kunnen ontmoeten.
 Spel: Het spel maakt een belangrijk deel uit van de ontwikkeling van het kind. Eén keer
per jaar gaan we met de groep op kamp. De onderbouw gaat een dag, de middenbouw
twee dagen met een nacht (spannend!) en de bovenbouw gaat drie dagen. Het kamp is
een jaarlijks evenement waar naar wordt uitgekeken. De kosten die hieruit voortkomen
zijn: huur van de locaties, het eten voor de kinderen en begeleiders en de materialen die
worden gebruikt.
 Werk: Met werk bedoelen we het aanleren, oefenen en gebruiken van een aantal
schoolse vaardigheden. Dit is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Sommige kinderen
hebben wat extra hulp of extra uitdaging nodig. Soms bestaat dat uit een onderzoek,
een andere keer uit extra materialen. Ook de schooltuin en de natuurspeeltuin, het Groot
Project en SchouderCom vallen hier onder.
Wilt u eraan denken de overeenkomst volgende week in te leveren bij de administratie van de
school?

Ouders (of anderen) met onderwijsbevoegdheid gezocht
De vervangerspool laat weten dat het op dit moment al bijna niet meer mogelijk is om
vervangingsaanvragen in te vullen. Er zijn gewoonweg geen mensen beschikbaar óf we kennen

ze niet. Gelukkig hebben we in de eerste periode van het schooljaar nog bijna geen
vervangingsaanvragen hoeven te doen en is de griepgolf nog niet in het land. Toch willen we nu
al anticiperen op het gegeven dat vervangingsaanvragen in de (nabije) toekomst wellicht niet
kunnen worden ingevuld. De gezamenlijke bestuurders van de
scholen in ‘s-Hertogenbosch ontwikkelen op dit ogenblik een
protocol met de mogelijk te volgen stappen indien er geen
vervangers beschikbaar zijn. Dit protocol zal in de MR worden
besproken, vastgesteld en daarna aan u worden
gepresenteerd. Daarnaast zou ik via deze weg een oproep
willen doen aan ouders of andere bekenden.
 Heeft u (of iemand die u kent) een
onderwijsbevoegdheid, én
 Wilt u in geval van nood één of meerdere dagen bij ons in komen vallen
 Wilt u dan uw naam, adres en telefoonnummer aan ons doorgeven.
Dit kan via de mail, persoonlijk of telefonisch bij de administratie, de stamgroepsleiders,
locatieleiders of de directeur – bestuurder. We maken dan een back-up lijst en bellen u als de
nood hoog is. U zou er onze kinderen, ouders en groepsleiders enorm mee helpen.

Kinderzwerfboek
Zwerfboeken zijn van alle kinderen! Je pakt een zwerfboek en
neemt het mee naar huis. Als je het boek uit hebt, laat je het
weer verder zwerven. Op het Slot en het Park hebben we
inmiddels 237 zwerfboeken verzameld. Daarmee zijn we al een
flink eind op weg naar het bereiken van ons doel. In het totaal
willen we graag 400 zwerfboeken verzamelen en we gaan ervoor
om ook die laatste boeken in te kunnen zamelen. Wil u misschien
een boek beschikbaar zou willen stellen voor de kinderen van
onze school…. Dan kan het zwerven over een paar weken van
start gaan. Het hoeft natuurlijk geen nieuw boek te zijn! Let op! Het boek komt niet meer terug!

Sterkte van de school
We kijken terug op twee mooie ochtenden waarbij we met een grote
groep ouders hebben gesproken over de sterktes en zwaktes van
onze school, zoals de aanwezige ouders dit ervaren. Daarnaast
hebben we gesproken over de maatschappelijke ontwikkelingen en de
betekenis daarvan in het licht van kansen of bedreidingen voor onze
school. We zijn erg blij met deze manier van meedenken en het
geven van directe feedback aan de school. We zullen uw feedback
dan ook meenemen in het formuleren van onze richting en plannen
voor de toekomst. Vandaag wil ik de sterktes van de school, zoals
benoemd tijdens de inspiratieochtend, graag met u delen.
Jenaplanschool Antonius Abt is een prachtige school in een mooie,
beschutte en leergerichte buitenruimte/omgeving. De school is
gesitueerd in eigentijdse gebouwen met een Jenaplein. De ruimte die
er is benadrukt het gevoel van vrijheid. Bij de school horen een natuurspeeltuin en een
moestuin waar kinderen fijn kunnen spelen en werken.
Jenaplanschool Antonius Abt durft als school anders durven te zijn en de jenaplangedachte
wordt goed uitgevoerd met accenten uit het ervaringsgericht onderwijs. De school heeft
stamgroepen, werkt met een maatjessysteem en zet in op brede ontwikkeling in onderlinge
samenhang. Er is veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Wereldoriëntatie is het
hart van het onderwijs. De school haalt de wereld binnen en gaat de wereld in. Actualiteit wordt
bespreekbaar gemaakt op niveau van de kinderen. Daarnaast werkt de school themagericht
met kringen voor de thema's.

Jenaplanschool Antonius Abt leert kinderen om sociaal vaardig te zijn, zelfvertrouwen te
hebben, zelfstandig te zijn en problemen op te lossen. Kinderen leren verantwoordelijkheid te
dragen, te presenteren en worden actief betrokken bij het onderwijs. De rondleidingen worden
door de kinderen zelf verzorgd. Kinderen mogen bewegend leren en hebben het gevoel van
spelen terwijl zij aan het leren zijn. Kinderen hebben zicht op hun ontwikkeling, die in
portretmappen wordt beschreven en wordt besproken met het kind (en zijn/haar ouders). De
kinderen gaan in alle groepen samen op kamp.
Op Jenaplanschool Antonius Abt is er sprake van een veel
ouderparticipatie, een grote ouderbetrokkenheid, een goede sfeer en
een echt gemeenschapsgevoel. We gaan op een vriendelijke manier
met elkaar om, iedereen kent elkaar en samenzijn wordt gestimuleerd.
De school is altijd toegankelijk en je voelt je welkom. Als kind én
ouder wordt je echt gezien en gehoord. De relaties tussen docentenouders-kinderen hebben een volwassen karakter. Daarnaast zijn er
regelmatig experts van buiten die het onderwijs verrijken en werkt de
school samen met Eigenwijze in een Integraal Kindcentrum (IKC).
Jenaplanschool Antonius Abt werkt met Snappet, heeft een vakdocent gym en communiceert
met ouders persoonlijk en via SchouderCom.

Kinderforum en Bossche Kinderparlement
In het kader van burgerschapsvorming en democratie hebben
wij op beide locaties een Kinderforum en doen onze kinderen
mee aan het Bossche Kinderparlement. Superleuk en
leerzaam.
In het kinderforum heeft een aantal kinderen plaatsgenomen
uit de bovenbouw. Samen vergaderen zij over agendapunten
die ingebracht zijn vanuit de groepen en jaarlijks organiseren
zij het Bovenbouw-feest. Zij worden begeleid door een ouder
en als er agendapunten of onderwerpen zijn waar iemand uit
het MT over mee kan praten dan sluit natuurlijk een van de
locatieleiders of de directeur-bestuurder aan.
Een delegatie bovenbouwkinderen vertegenwoordigt ook onze school bij het Bossche
Kinderparlement. Twee keer per jaar vergaderen zij in de raadszaal, onder leiding van de
voorzitter en een dagvoorzitter vanuit de kinderen en de wethouder van Onderwijs en
Talentontwikkeling (Ufuk Kahya), over agendapunten die door kinderen van de Bossche scholen
zijn ingediend.
Een mooie en leuke ervaring voor de kinderen en fijn om te zien dat de agendapunten ook heel
serieus worden genomen door de wethouder van onderwijs. De deelname aan het Bossche
Kinderparlement gaat onder begeleiding van ouders/verzorgers van kinderen die deelnemen. of
van locatieleider of groepsleiders van de bovenbouw. Deze keer is de vergadering op een
studiedag van het team, vandaar dat er deze keer alleen ouders meegaan met de kinderen die
ons vertegenwoordigen. Mocht u nieuwsgierig zijn naar hoe het eraan toegaat bij deze
vergadering, kijk dan eens op de site van bosschekinderparlement.nl voor een beeldverslag van
het parlement.

Studiedagen

 Wist u dat het team een studie-tweedaagse heeft op vrijdag 9 en
maandag 12 november?
 Wist u dat de kinderen daarom op vrijdag 9 november en
maandag 12 november vrij zijn!
 Wist u dat de kinderen dus binnenkort een minivakantie hebben?

Schoolhockey toernooi
Vorige week hebben er 4 teams (in totaal 30 kinderen) van Jenaplan
Kindcentrum Antonius Abt meegedaan aan het schoolhockeytoernooi! Wat een
toppers hebben wij op beide locaties! Tijdens dit toernooi werden wij
teamkampioen en ontvingen een team de aanmoedigingsprijs!
Proficiat….. Sportieve kanjers!

