
 

Nieuwsbrief                    

De Intern Begeleider  
Algemeen 

Onze intern begeleider (IB’er) coördineert alles wat met zorg te maken 
heeft. Dit doet ze op leerling niveau, groepsniveau en schoolniveau. 

Zij ondersteunt en adviseert de leerkrachten, voert gesprekken met ouders 

en allerlei externe instanties. Alles in het belang van de kinderen.  

Zij heeft goed in beeld wat de mogelijkheden, maar ook wat de 
onmogelijkheden zijn binnen de Gerardus Majella. Wij kunnen veel op het 

gebied van zorg, maar er zitten grenzen aan de mogelijkheden. Deze 

grenzen zullen steeds opnieuw moeten worden bepaald. 

  
Met leerkrachten 

Viermaal per jaar voert de IB’er groepsbesprekingen met de leerkrachten. 

Er wordt gekeken naar de resultaten van de groep en samen geanalyseerd. 

Daarnaast komen de kinderen aan bod waarvoor de leerkracht zorg heeft. 
Er wordt gekeken naar het welzijn en welbevinden van de kinderen. En er 

wordt bekeken of er pedagogisch en/of didactisch een aanpassing van 

aanpak behoeft.  

 
Natuurlijk is er op vele andere momenten ook contact tussen de IB’er en de 

leerkrachten. Zeker over kinderen die veel bijzondere zorg nodig hebben. 

 

Onze IB’er is ook coach, zij helpt leerkrachten met beter 
klassenmanagement en het didactisch en pedagogisch handelen. De IB’er 

legt klassenbezoeken af, filmt in de klas en voert daar gesprekken over. 

 

De IB’er bespreekt de resultaten van de Cito-toetsen met de leerkrachten. 

Samen bekijken zij wat de grote lijnen zijn en welke resultaten opvallend 
zijn. Een analyse, dus. Daarop volgt eventueel een aangepaste aanpak voor 

een individueel kind of een groep of voor de school. 

  

Met ouders 
In eerste instantie voeren de leerkrachten de gesprekken zelf met de 

ouders. Zij werken tenslotte dagelijks met de kinderen en kennen de 

kinderen het best. Daar waar zij twijfels of een hulpvraag hebben, 

overleggen zij met de IB’er. 
  

Als het gaat om het mogelijk aanvragen van externe hulp of het bespreken 

met externe instanties, zal de IB’er op een bepaald moment ook een rol 

krijgen bij de gesprekken. De IB’er kent de (complexe) sociale kaart van de 
regio en weet goed waar zij moet zijn voor de juiste informatie en hulp. 

 

Met externe instanties 

De IB’er heeft regelmatig overleg met externe instanties. Ze kan om advies 
vragen. Dit gebeurt veelal in geplande overlegvormen (Coco-overleg, 

zorgoverleg). We houden de lijntjes kort met de instanties.  

 

 
 

 

 

Agenda  

15 november                                         

studiedag team, alle leerlingen vrij                                      

19 november                            

inpakavond Sint, start 19:30 u 

20 november                                     

GMR vergadering 

26 november                         

deze week 10-minuten gesprekken  

5 december                                 

Sinterklaasfeest                                    

6 december                             

leerlingen groep 1 t/m 3 vrij   

12 december                                 

AC vergadering   
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Aannamebeleid   
Graag brengen wij ons aannamebeleid nogmaals onder uw aandacht.  

Wanneer uw kind jonger is dan 3 jaar dan vult u het aanmeldingsformulier in. Is uw kind ouder dan 3 jaar dan vult 
u tevens het intakeformulier in. U geeft hiermee schriftelijk aan dat u interesse heeft in de school. Dit betekent 

nog niet dat uw kind geplaatst kan worden op onze school. Wij kijken eerst naar de eventuele zorg die uw kind 

nodig heeft, naar de zorg die er al in de groep is én naar de groepsgrootte.  

 
Wij behandelen de formulieren op volgorde van binnenkomst. Wanneer wij naar reisafstand kijken gebruiken wij 

hiervoor de ANWB routeplanner.  

 

U ontvangt een schriftelijke bevestiging wanneer uw kind geplaatst kan worden bij ons op school, u wordt dan 
uitgenodigd voor een kennismaking met de leerkracht. 

Voor meer informatie over ons aannamebeleid verwijzen wij u graag naar onze website.  

 
 

Respons oudertevredenheid  
Op dit moment loopt voor alle scholen van de Veluwse Onderwijsgroep een 

tevredenheidsonderzoek onder ouders. De respons hierop is nog niet erg hoog. Om een goed beeld 
van onze school te krijgen is het zaak dat zoveel mogelijk ouders deze invullen. Hierbij het verzoek 

om dit nog even te doen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 
Luizencontrole  
Na iedere vakantie vindt er op school een luizencontrole plaats. Mochten er bij uw kind luizen of neten worden 

geconstateerd dan nemen wij contact met u op. Jaarlijks krijgt zo’n 10 % van de kinderen in het basisonderwijs 

hoofdluis. Hoofdluis is niet gevaarlijk, maar wel lastig. Als je hoofdluis aantreft is dat geen reden voor 
paniek. Op de website http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/cp/uploads/downloads/LSH-

hoofdluis5stappenplan_1390552412.pdf leest u welke methodes er zijn en welke stappen u moet 

ondernemen om er zo snel mogelijk vanaf te komen. 

 
 

Ouderbijdrage 
Afgelopen week heeft u de brief over de ouderbijdrage ontvangen. Wilt u er nog even aan denken om het geld 
over te maken zodat de AC spullen kan aanschaffen en activiteiten kan organiseren? Alvast dank voor uw bijdrage!  

 

Uitnodigingen kinderfeestjes  
Graag herinneren wij u aan de regel dat uitnodigingen voor kinderfeestjes niet in de klas uitgedeeld mogen 

worden. Dit om teleurstelling bij kinderen die niet uitgenodigd zijn te voorkomen. Bedankt voor uw medewerking!  

 
 
Even voorstellen  
Hierbij wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Emma Stukart en sinds een aantal 

weken loop ik stage op de Gerardus Majella in groep 1/2b. 

Afgelopen september ben ik aan de PABO in Deventer begonnen. Ik ben geen doorsnee 

stagiaire, want ik ben al een tikkie ouder. Via een zij-instroomtraject hoop ik over 2 jaar mijn 
diploma te halen. Samen met mijn man en 3 kinderen: Willem, Hanna en Otto woon ik sinds 

kort in Apeldoorn. Naast het opknappen van ons huis houd ik me bezig met het maken van 

illustraties. Maar als het even kan ga ik erop uit met de kinderen, genoeg te doen en te zien in 

de regio! 
De eerste stageweken zitten erop. De leuke kinderen en de goede sfeer op school maken dat ik met veel plezier 

elke donderdag op de stoep van jullie school sta. Tot februari zal ik bij de kleuters blijven, daarna schuif ik door 

naar een andere klas binnen de school.  

Wie weet treffen we elkaar! 
 

In groep 4-5, de groep van juf Jet, doet Anne Buitenhuis de ondersteuning. Anne volgt een opleiding aan het 

Deltion College. 
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Aanmelding Eerste Heilige Communie  
In de afgelopen periode zijn de ouders aangeschreven waarvan de kinderen in aanmerking komen om 

deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. 
Deze zal plaatsvinden op zondag 16 juni 2019 in de H. Martinuskerk te Twello. 

Mocht u geen brief hebben gekregen, maar wilt u uw kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie, 

dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Franciscus en Clara parochie 

secretariaat@franciscusenclara.com / tel. 0571-274445 (di. en do. 9.00-17.00 uur) 
 

 

Nieuws vanuit de AC  
Samenstelling AC  
De samenstelling van de activiteitencommissie is dit schooljaar weer 

gewijzigd. Annemarie van der Salm heeft na 5 jaar vrijwilligerstaken 

voor de AC gedaan te hebben afscheid genomen. Haar voorzittersrol 

heeft ze overgedragen aan Jozephta de Wilde. Annemarie, bedankt voor 
de gezelligheid en je jarenlange inzet!  

Maar de AC heeft dit schooljaar ook nieuwe leden, zo verwelkomen wij 

Willem Derks, Antoinet van der Haar en Mandy Scholten. 

 
U kunt ons altijd bereiken op ac.gmajella@gmail.com  

  

Financiële acties   

 
Bag2School  

Na de herfstvakantie hebben wij weer de Bag2School kledinginzamelactie gehouden. Er is weer veel ingeleverd, 

wat goed is voor 958 kg! Hiervoor hebben wij € 287 verdiend. Dit bedrag is gestort op de rekening van de 

activiteitencommissie als aanvulling op de inkomsten van de ouderbijdrage. Allen dank voor jullie inzet!  
  

Sponsorkliks  

Online aankopen, bijna ondenkbaar uit onze maatschappij, leveren ons geld op alleen door te doen.  

Als u weet wát of via welke winkel u een aankoop wilt doen, hoeft u alleen via de site (of App!) van Sponsorkliks 
te controleren of de desbetreffende winkel is aangesloten. Door de winkel op de site van Sponsorkliks aan te 

klikken wordt u doorgelinkt en daarna verloopt alles zoals u gewend bent.  Na het betaalproces worden de 

opbrengsten door uw aankoop vanzelf verrekend. Zo simpel is het! 

 
Zo kan een aankoop van ongeveer € 180,- bij Wehkamp zo’n € 6,- opleveren en bijvoorbeeld bij Coolblue wel  

€ 9,-. Het loont dus zeker de moeite om uw online aankopen via de site van Sponsorkliks te bestellen.  

 

Wilt u op de hoogte blijven van de opbrengsten? Download dan de App, u kunt automatisch een melding krijgen 

bij iedere nieuwe aankoop of vul uw mailadres in op de site. 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis-7it6NPeAhXBfFAKHcmMDyMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.parochiepetruspaulus.nl/eerstecommunie.html&psig=AOvVaw1iyXvIxWhGwg-yZCbN0_K2&ust=1542282529557808

