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PBS: 
Afgelopen vrijdag 28 oktober was Monique 
Baard bij ons op school. Monique is de 
externe PBS coach. Ze heeft gekeken naar hoe 
PBS staat bij ons op school. Daarvoor heeft ze 
klassen bezocht en met het team gesproken. 
We zijn heel blij te kunnen melden dat 
Monique erg positief was over de groei op het 
gebied van PBS. 
Ze heeft groen licht gegeven om de 
certificering te starten. 
 
Tijdens de vergadering van het 
leerlingenpanel hebben we gesproken over 
een schoolplan. De kinderen hebben samen 
nagedacht over een goede school. Wat 
moeten leerkrachten dan doen? Wat hebben 
kinderen nodig?  
Samen kwamen de kinderen tot goede ideeën. 
Na de input van de leerlingen gaan we 
bekijken welke punten er meegenomen 
kunnen worden in het schoolplan. 
Ook hebben we een schema gemaakt met 
kinderen die meneer Theo willen helpen bij 
het schoon maken en onderhouden van het 
plein. Mocht uw kind zich hebben aangemeld, 
dan is daarvoor, op papier, een schema mee 
naar huis gegaan in de tas van jullie kind. 

Met ons  onderwijsteam hebben we samen 
gekeken naar wat onze kinderen nodig 
hebben en op welke wijze we goed gedrag nog 
meer kunnen stimuleren. Door goed gedrag 
aan te leren, te visualiseren en te oefenen 
zorgen we er samen voor dat ieder kind weet 
wat er van hem of haar wordt verwacht. 

MR-update: 
We zijn meegenomen in de 
onderwijsontwikkelingen binnen de school, 
waaronder de weg naar een nieuw schoolplan 
en het verloop van de studiedagen (5 oktober 
en 14 oktober). 
In december zal er een extra bijeenkomst van 
MR en andere oudergeledingen gepland 
worden om input op te halen voor het nieuwe 
schoolplan.  
Het huishoudelijk reglement van de MR is 
bekeken en waar nodig aangepast.  
Er is afgestemd dat aan het eind van dit 
schooljaar het MR-jaarplan wordt opgesteld 
en gedeeld wordt met alle ouders.  
 

Spreekuur WIJZ/ GGD: 
De inloopspreekuren worden verplaatst van 
de maandag naar de donderdag van 8.15 - 
10.15 uur.  
 

Heeft u vragen of 
wilt u een afspraak 
maken, dan kunt u 
’s ochtends vanaf 8 
uur gewoon bij hen 
binnenlopen. Dit 
schooljaar is 
iemand van WIJZ 
(Monique Torn) 
en/of de GGD 
(Maureen 
Brinkman) 
aanwezig op:  

 

3 november 
17 november 
1 december 
15 december 
12 januari 
26 januari 
9 februari 
23 februari 
9 maart 
23 maart 
20 april 
1 juni 
15 juni 
29 juni 
13 juli 

WIJZ 
GGD 
WIJZ 
GGD 
WIJZ 
GGD 
WIJZ 
GGD 
WIJZ 
GGD 
WIJZ 
GGD 
WIJZ 
GGD 
WIJZ 
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BLOC-test tijdens de gymles: 
In samenwerking met de scholen van onze 
stichting zijn er diverse initiatieven waarmee 
we een impuls geven aan het 
bewegingsonderwijs. Eén van de initiatieven is 
het project ‘talentherkenning en 
ontwikkeling’. Hiermee willen we de 
motorische vaardigheden en talenten van de 
leerlingen volgen.  
 
 
Tijdens de gymles op 3 november, zullen we 
bij de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 
de BLOC-test afnemen. De BLOC-test is een 
test die informatie geeft over de motorische 
vaardigheden en het sportieve gedrag van een 
kind. De kinderen doen een aantal activiteiten 
en er wordt een vragenlijst ingevuld door de 
leerling. De resultaten van deze test zullen we 
gebruiken om doelgerichter te werken en de 
kinderen aan te spreken op hun sportieve 
talent.   
  
De afname van de test wordt gedaan door 
Thomas Groeneveld (combifunctionaris 
bewegingsonderwijs) met ondersteuning van 
de leerkracht en er hulp van leerlingen van het 
Twents Carmel College uit Losser.  
 


