
 

Nieuwsbrief                    

Werken in units 
Op de Gerardus Majella zitten ongeveer 140 kinderen verdeeld over zes 
groepen. Op onze school werkten we met het jaarklassensysteem: kinderen 
van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Vanaf het 

schooljaar 2018-2019 werken we met de vakken rekenen/wiskunde, 
spelling en begrijpen lezen in units. Dit wil zeggen dat leerlingen op hun 
eigen niveau les krijgen. Wanneer leerlingen meer moeite hebben met een 
bepaald vak of het juist te makkelijk vinden krijgen zij de basisstof op een 
ander niveau en soms ook in een andere klas.  
 

Vanuit de basisleerstof differentiëren we naar het eigen niveau van de 
leerling: de zwakkere leerlingen krijgen extra instructie en oefenstof, terwijl 
de snellere leerlingen met extra stof of verrijking aan de slag gaan. Per 
onderdeel kan dit verschillen. Wanneer iemand moeite heeft met bijv. de 
tafels of juist met wiskunde vooruitloopt kan op dit specifieke aspect 
aangepaste instructie worden gegeven. Leerlingen waarvan de benodigde 
stof te ver afwijkt van deze basisstof krijgen van ons een leerprogramma op 

maat. Uiteraard gebeurt dit alles in overleg met onze ib-er en de ouders.  
 

Schoolregels  
 

Wij willen dat ieder kind met plezier naar school gaat en passend onderwijs 
aangeboden krijgt. De school creëert een veilige omgeving voor al onze 
leerlingen. Afspraak is om alleen met ouders/gezaghebbenden van 
leerlingen zelf in gesprek te gaan over cognitieve of gedragsmatige 
ontwikkelingen. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alles wat onder 
schooltijd gebeurt. Bij bijzonderheden zal er altijd met de ouders contact 
worden opgenomen. Iedereen houdt zich aan de volgende afspraken: 

 
Meegenomen mobieltjes, tablets e.d. leveren we in bij de leerkracht. 
Om half negen zijn de leerlingen binnen en start de les. 
Bij ziekte wordt een kind vóór half 9 afgemeld. 
Volwassenen geven binnen en rond onze school het goede voorbeeld. 
(De school is niet aansprakelijk voor meegenomen waardevolle spullen) 
 

Naast de schoolregels houden we ons op school en in de klas allemaal aan 
de vijf Kanjerregels: 

 
We vertrouwen elkaar;  
We helpen elkaar; 
Niemand speelt de baas; 
Niemand lacht uit; 
Niemand doet zielig. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Agenda  

9 oktober                                        

AC vergadering                                     

Pastor Vroom in de groepen 

10 oktober                                    

Open dag 

17 oktober                                     

juf Jet jarig  

18 oktober                              

Studiedag team, alle leerlingen vrij  

19 oktober                                          

Leerlingen groep 1 t/m 3 vrij   

22 t/m 26 oktober                                 

Herfstvakantie  

29 oktober                                   

start Engelse week  

31 oktober                                            

luizencontrole  
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Belangrijk is dat wij aan onze kinderen het goede voorbeeld geven. Wij vragen dan ook uw medewerking bij het 

volgende: 

• Wilt u uw auto zo parkeren dat u een ander geen overlast bezorgt  
 en dat andere verkeersdeelnemers doorgang hebben.  
• Wilt u niet meer roken in de nabije omgeving van de school. 
• Wij vinden het fijn als de heg goed kan blijven groeien, wilt u er niet  
 doorheen stappen. 
• Wilt u ervoor zorgen dat de stoeltjes bij de kleutergroepen vrij  

 blijven. Stoeltjes zijn er voor de kleuters uit de klas. 
• Met oog op de wet van privacy vragen wij u geen foto’s te maken  
 van andere kinderen dan uw eigen kind. Wilt u hier ook op letten bij  
 verjaardagen en voorstellingen binnen de school? 

In de komende periode staat de schoolregel, ‘Volwassenen geven  
binnen en rond onze school het goede voorbeeld’ centraal. 

 

Fruit- en waterdag 
Elke maandag en woensdag is het fruitdag. Voor de andere dagen geldt dat wij het prettig vinden als 
uw kind een stuk fruit meekrijgt voor tijdens de eerste pauze. Op woensdag is het waterdag. Tijdens 
de eerste pauze wordt dan water gedronken. Tussen de middag eten wij een gezonde boterham.  

Wilt u er ook voor zorgen dat u kind niet teveel meeneemt? 
 

Afscheid kleuters 
Zoals u heeft gemerkt groeit de kleuterbouw gestaag. Sommige kleuters vinden het nog best spannend om 
afscheid te nemen van hun vader of moeder. We willen u echter vragen het afscheid zo kort mogelijk te houden en 
niet in de klas te blijven hangen. Mocht u ongerust zijn of het goed met uw kind gaat dan mag u altijd even de 
school bellen. (0578-571786) 
 

Kinderboekenweek spaaractie  
Vanochtend hebben we met alle kinderen de Kinderboekenweek, die duurt van 3 t/m 14 
oktober, geopend. Dit jaar is het thema ‘Vriendschap’ met het motto ‘Kom erbij’. Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen 

graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen 
met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste 
en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen 
uitzoeken!  

  
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? • U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw 

lokale Brunawinkel en levert de kassabon in op school.  • Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op 
school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel. • Een Bruna-winkelmedewerker telt de 
kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon. • De school mag t/m 15 
december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.   
  
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen. Kassabonnen kunt u in de 
“Sparen voor je schoolbiebdoos’ doen die bij de beide ingangen staat. Alvast dank voor uw medewerking! 

 
  

 

 
Afscheid Juf Els 
Graag nodigen wij u uit om op vrijdagmiddag 19 oktober a.s. om 13.45 uur juf 

Els de hand te komen schudden. Juf Els gaat na vele jaren in het onderwijs 

gewerkt te hebben genieten van haar prepensioen. We zouden het leuk vinden 
als u even langskomt om haar te bedanken voor alles wat zij voor de leerlingen 
van onze school heeft gedaan.  
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Voorstellen MR 
In de medezeggenschapsraad zijn ouders en het personeel vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad geeft 

advies, praat en beslist mee over zaken die de school aangaan. In de MR bespreken we onder andere; de 
formatie, de begroting, het vakantierooster en beleidsvoornemens. 
 
Op onze school bestaat de MR uit twee personeelsleden en twee ouderleden. 
De ouderleden zijn Roel Koopman (voorzitter) en Anne Bonekamp. De personeelsleden zijn Rianne Nieuwenhuis en 
Hanny Steneker. 

 
De medezeggenschapsraad is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
Hierin zijn alle scholen binnen de stichting vertegenwoordigd. 
  
Instemming- en adviesrecht 
De belangrijkste instrumenten van de MR zijn het instemming- en adviesrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het 

schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Het betekent niet dat elk advies van de MR 
overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het 
schoolbestuur kan pas besluiten doorvoeren wanneer de MR instemt met het besluit. 
 
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken: 

• Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; 
• Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan; 

• Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn. 
 
De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken: 
• Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag; 
• De taakverdeling binnen de schoolleiding; 
• Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school. 
  

In dit nieuwsberichtje hebben we duidelijk willen maken waar de MR zoal mee bezig is, zodat we zichtbaarder 
worden voor de ouders. 
Als u hier nog vragen over heeft kunt u ons altijd aanspreken of een mail sturen naar Rianne en/of Hanny t.n.v. de 
MR.  
 
Rianne Nieuwenhuis (r.nieuwenhuis@veluwseonderwijsgroep.nl) 

Hanny Steneker (h.steneker@veluwseonderwijsgroep.nl) 
 

 


