
1 
 

 
 

 

Jaargang 20 - nieuwsbrief 10 – 31 januari 2020 

 

Stakingsdagen 

Als team kijken we terug op twee goede stakingsdagen. Ik wil u iets vertellen over wat wij deze 

twee dagen hebben gedaan. Donderdagochtend hebben we samen met het team van De Sjo-

far Prinses Beatrix nagedacht over oplossingen voor de problemen die in het onderwijs spelen 

zoals werkdruk en een tekort aan leerkrachten. Wat doen we nu al? Wat kan efficiënter en wat 

moet echt anders? De oplossingen zijn aan elkaar gepresenteerd en naar PCBO gestuurd. Dit 

hebben alle scholen van PCBO gedaan. ’s Middags hebben we allerlei nuttige dingen op de 

scholen gedaan. Op de vrijdag zijn alle teamleden van PCBO die werken op vrijdag naar ba-

sisschool De Regenboog gekomen en hebben ook weer nagedacht over oplossingen voor de 

problemen in het onderwijs. Daarna was er een manifestatie op het marktplein in Apeldoorn 

waar teams van PCBO, Veluwse onderwijsgroep en Leerplein aanwezig waren. We hebben 

op deze manier ons best gedaan om de stakingsdagen in te richten op een positieve toe-

komstgerichte manier. 

 

Ouderpanel 

Dinsdagavond kwamen er een dertigtal ouders op school om samen met Ria, Corianne en 

Suze over ouderbetrokkenheid te spreken. Ouderbetrokkenheid is iets anders dan ouderparti-

cipatie. Ouderparticipatie is de hulp van ouders op school zoals de bibliotheekouders, luizen-

moeders, gebedsgroep, OR, ouders die meegaan naar gym etc. Ouderbetrokkenheid is de 

betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind/ kin-

deren. We hebben naar een filmpje gekeken waarin Peter de Vries van het CPS ons uitlegde 

wat ouderbetrokkenheid is en hoe je dit als school en ouders/verzorgers samen kunt vormge-

ven. Daarna hebben we in vier groepen over 10 stellingen gepraat m.b.t. ouderbetrokkenheid. 

Wat mij bijblijft is de wens van ouders om zich welkom te voelen op school en om meer te wil-

len investeren in het leren kennen van de andere ouders van de groep van hun kind. Ik heb 

het ervaren als een zinvolle avond en wil de aanwezige ouders bedanken voor hun inbreng. 

We hopen dat u uw inbreng terugziet op school. 

 

Rapport en vijftienminutengesprekken 

Op woensdag 12 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee van dit cursusjaar. Op 

13 en 18 februari kunt u over het rapport en daarmee over de ontwikkeling van uw kind(eren) 

spreken met de leerkracht(en). Begin volgende week wordt u via Parro uitgenodigd om u in te 

schrijven voor deze gesprekken. De ouders/verzorgers met meerdere kinderen worden het 

eerst uitgenodigd zodat u de gesprekken dicht bij elkaar kunt plannen, als u dat wilt. Wij ver-

wachten dat alle ouders zich voor deze gesprekken inschrijven. 

 

Vriendelijke groet, mede namens het team, 

Suze de Vries 
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Proeftuintjes 

Voor het derde jaar op rij is de klas van Juul van der Ziel een proeftuintje voor het meten van 

de effecten van positieve psychologie in het onderwijs. Zij ontvangt hiervoor scholing bij de 

IJsselgroep en probeert allerlei dingen uit in 'haar proeftuin'.  

Positieve Psychologie in het onderwijs, waar kun je dan aan denken? 

U kunt denken aan:  

 Werken aan geluk 

 Talentgericht werken 

 Werken vanuit een groei-mindset 

 Oplossingsgericht werken 

 Buitenlessen en afwisseling tussen inspanning en ontspanning 

Misschien heeft u hier al wel eens het een of andere over gelezen of gezien. 

Ook de andere groepen van De Sjofar profiteren mee van de dingen die Juul oppikt tijdens de 

studiedagen. Er wordt regelmatig gedeeld in vergaderingen, er zijn momenten van good prac-

tice in het team en vorig schooljaar heeft Juul bijvoorbeeld  talentgesprekken gevoerd met 

kinderen uit groep 3. Ook kunnen de leerkrachten putten uit de gevulde 'Schatkist geluk' die in 

de lerarenkamer staat. 

In de komende nieuwsbrieven wil Juul ook de ouders meenemen in dit proces. U kunt dan ook 

iedere 2 weken een stukje verwachten met een toelichting of voorbeeld van hoe positieve psy-

chologie in het onderwijs werkt.  

 

Even voorstellen: 

Hallo! 

Graag stel ik mezelf even voor. Ik ben Merel, ik ben 21 jaar en ik woon in 

Arnhem. In mijn vrije tijd houd ik erg van voetballen, dit doe ik dan ook bij 

DZC’68 in Doetinchem. Ik werk voor Accres Sportstimulering en vanaf 4 

februari kom ik bij jullie de gymlessen verzorgen. Ik heb hier heel veel zin 

in! Tot dan! 

Groetjes Merel 

 

 

 

Scholierencross Save the date    

Zaterdag 21 maart is de Scholierencross in het Orderbos (AV ’34). Dit 

jaar al voor de 32e keer! Een sportief evenement wat je eigenlijk niet 

mag missen 😊. De Scholierencross is voor de kinderen van groep 3 

t/m groep 8 en duurt van 13.00u-16.00u. Binnenkort volgt er meer 

informatie via Parro.  

Hartelijke groet van de organiserende ouders, 

Laura Thiessens en Janneke Versluis. 

 
Agenda 
30 januari           Nieuwsbrief 10 

30-31 januari      Staking - geen school 

12 februari          Eerste rapport mee 

13 februari          Nieuwsbrief 11 

        15 minutengesprekken 

14 februari          Groepen 1 en 2 vrij 

18 februari     15 minutengesprekken 

21 maart     Scholierencross 
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