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PBS: 
Het bevorderen van goed gedrag. 
In deze periode zijn we bezig geweest met het 
puzzelstukje PBS “minimale aandacht voor 
ongewenst gedrag”: 
 

 
  
Alles wat je aandacht geeft groeit!  
Door onszelf af te vragen wat er in elke 
situatie van kinderen verwacht wordt, kijken 
we naar de kinderen die het gewenste gedrag 
laten zien. Maximale aandacht voor gewenst 
gedrag. Zo zorgen we er samen voor dat het 
gewenste gedrag op de Verrekijker kan blijven 
groeien. 
 

Hoe is dat bij jullie in huis?  
Jouw aanmoediging, aandacht, kus of knuffel 
stimuleert positief gedrag bij je kind. 

 
Spreekuur WIJZ/ GGD: 
Op donderdag is er een spreekuur van  
WIJZ/GGD.  
Dat is op 9 en 23 maart en op 20 april.  

 
Van de MR:  
We kijken vooruit naar de tweede helft van 
het schooljaar. 
Onder andere de schoolplanontwikkeling en 
formatie zullen centraal staan. 
Voor het eerste punt is het 
oudertevredenheidsonderzoek van belang. 
Komende twee weken kunt u deze invullen. 
We hopen dat veel ouders hier gehoor aan 
geven, 
zodat we een representatief beeld krijgen van 
wat er speelt binnen onze school. 
We rekenen graag op uw bijdrage. 
 

Oud Papier: 
Elke 3e woensdag van de maand haalt een 
groep oud papier ouders huis-aan-huis oud 
papier op in de wijk.  
In maart is dat op woensdag de 15e.  
De opbrengsten komen ten goede van de 
kinderen van de Verrekijker. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom.  
We hebben vooral behoefte aan mensen die 
een grote aanhanger of bus hebben en mee 
kunnen rijden of dit materiaal beschikbaar 
kunnen stellen. Meerijden hoeft niet persé 
elke maand. Een aantal keren per jaar 
meerijden kan al een hele verlichting geven. 
Kunt en wilt u hierin iets betekenen neem dan 
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contact op met onze voorzitter:  
Tom Schoppink; 
tom.schoppink@strukton.com 
 

Even voorstellen: de intern begeleiders: 
Regelmatig ontvangen we de vraag: ‘IB’er, wat 
is dat nou eigenlijk?’. IB is de afkorting voor 
Intern Begeleider. Op de Verrekijker zijn dit 
Marieke Olde Heuvel (voor de groepen 1 en 2) 
en Sharon Gevers (voor de groepen 3 t/m 8). 
Zij houden zich voornamelijk bezig met het 
volgen en coördineren van de zorg binnen de 
basisschool. Zorg is hierbij een heel breed 
begrip, je kunt daarbij denken aan: 
· Het begeleiden van leerkrachten in het 
begeleiden van leerlingen; 
· Het volgen van de toetsresultaten en het 
leerproces; 
· Het volgen van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen; 
· Gesprekken met ouders en externen over 
leerlingen die extra zorg nodig hebben (bijv. 
psycholoog, orthopedagoog, logopedist, 
ergotherapeut); 
· Het informeren van leerkrachten over 
nieuwe ontwikkelingen; 
· Het adviseren van ouders bij vragen over de 
opvoeding. 
 
Dit is slechts een korte opsomming van het 
gevarieerde werk van de IB’ers op De 
Verrekijker. Zoals hierboven te lezen zijn ze 
voor zowel ouders als leerkrachten 
beschikbaar voor vragen. Dit alles om 
uiteindelijk de leerlingen zo goed mogelijk te 
begeleiden. Vragen zijn welkom via het 
mailadres: ibverrekijker@skolo.nl , of loop 
gerust eens bij ons binnen in het kantoor. 
 
En als je nu denkt, ‘IB-er, wie is dat nu 
eigenlijk?’, hieronder vindt u een foto zodat u 
er ook een gezicht bij hebt: 

 

Theatergroep ‘sTof: 
Theatergroep ‘sTOF vertelt een modern 
verhaal met humor en zang, waarin sociale 
media het leven bepaalt. Zegt het iets over 
onze status, over echte vrienden of over 
geloofwaardigheid. In dit verhaal maken we 
kennis met een heerlijk stel vrienden, een 
alleenstaande moeder en een hysterische 
oom. 

In de bijlage vindt u meer informatie over 
deze voorstellingen. 
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