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Van de directie 

 

Thema/ouderavond, 

 

“Wij zijn allemaal ervaringsdeskundige”  

 

Vorige week donderdag heeft Jan Jutten ons meegenomen in het onderwijs 

van weleer en datgene dat in razend tempo aan het veranderen is. In een te 

lege zaal heeft hij de aanwezigen mee willen nemen in datgene dat  kinderen 

nodig hebben en leerkrachten drijft om goed onderwijs te (blijven) geven. 

Veranderingen in het onderwijs, we hebben er vast allemaal een mening 

over, want we hebben allemaal op school gezeten en zijn daarmee allemaal 

ervaringsdeskundige. Voor de één te snel, voor de ander niet rap genoeg. 

Wat Jan in ieder geval met ons in essentie wil meegeven is dat we moeten 

doen wat ertoe doet ! Het WAT en HOE, afhankelijk van nodig is in de 

tijdgeest en maatschappij. We moeten dus beginnen bij wat de maatschappij 

van ons (en onze kinderen straks) nodig heeft en ons onderwijs hierop 

afstemmen. Niemand heeft daar op voorhand het goede antwoord op, maar 

we weten wel dat oude, bekende paden al niet meer voldoen.  

Naast een algemeen verhaal over onderwijs in vroeger tijd en nu, geeft Jan 

een aantal adviezen aan u en ons mee, waarvan de eerste: Vraag thuis aan 

uw kind wat het heeft GELEERD en niet wat het heeft GEDAAN op school. 

Daarmee stimuleren we het kind om na te denken en te praten over bereikte 

doelen voor zichzelf. Niet een herhaling van stappen en/of bezig houden. We 

dienen namelijk een groter maatschappelijk doel als school : we zijn er om 

kinderen te leren leren en dat is een bijzonder uitdagend beroep ! 
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Binnenkomen in groepen 3 en 4 (Herhaald bericht) 

Al enige tijd zijn de leerkrachten van groepen 3 en 4 op zoek naar een prettig moment waarop 

de kinderen allemaal naar binnen komen. In de bovenbouw heeft dit verleden jaar geleid tot 

openen van de deur om 8.20 uur, en een meer geleidelijke stroom van kinderen. Omdat groepen 

3 geclusterd werden aan domein 1-2 werd de tijd van binnenkomen daarvan ook in groep 3 

gehanteerd (8.15 uur). En een logisch gevolg hiervan is dat kinderen uit de groepen 4 al vaak 

om 8.15 uur het domein binnenkomen en de klas in willen, terwijl dit voor de leerkrachten nog 

even een moment is om klaar te zijn voor aanvang van de dag. De scheiding aan de voordeur is 

voor leerkrachten vaak niet inzichtelijk wie in welke groep zit en daarnaast verloopt dit erg 

rommelig omdat ook de bovenbouwers bij de deur staan. We hebben daarom de inlooptijd ook 

voor domein 3-4 naar 8.20 uur verplaatst. Dit zal voor iedereen even wennen zijn. We zullen 

daarom in de komende tijd het proces goed monitoren en op termijn evalueren. Voor de goede 

orde, de inlooptijd voor domein 1-2 blijft vooralsnog 8.15 uur. U komt met uw groep 1-2 

kind(eren) binnen via het hek op het kleuterplein. Dank u allen voor de medewerking. 

 

Aankondiging tevredenheidspeilingen 

In de maand april zetten alle scholen weer de tweejaarlijkse tevredenheidspeilingen uit onder de 

kinderen, het personeel en de ouders. Ook de Theresiaschool zal dat weer regelen. In 2016 is de 

laatste peiling uitgevoerd waarbij ongeveer 32% van de ouders hebben gereageerd. Dat is voor 

een goede weergave van de tevredenheid te laag en we hopen daarom dat u allen even de tijd 

neemt om de vragenlijst in te vullen. Hiermee krijgt u meteen de mogelijkheid om 

verbeterpunten aan te geven, die wij weer mee kunnen nemen in ons schoolbeleid. U heeft 

daarmee dus ook inspraak en die is belangrijk want samen maken wij de school voor onze 

kinderen. De peiling zal weer via ParnasSys plaatsvinden en u zult daarbij een 
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inlogmogelijkheid in het ouderportaal en een uitnodiging, halverwege april, in de mail kunnen 

verwachten. Hartelijk dank alvast voor de medewerking. 

 

Schoolfotograaf. 

Op dinsdag 17 en woensdag 18 april zal foto Koch weer op school komen om schoolfoto’s te 

maken. Voor de broertjes- en zusjesfoto’s krijgt u vanuit de OC een uitnodiging.  

 

Stichting Steun zoekt nieuw bestuurslid  

 

Wij zijn per direct op zoek naar een nieuw bestuurslid  voor de Stichting Steun, bij voorkeur 

met affiniteit en/of ervaring met ICT, vanwege het aflopen van de termijn van onze secretaris.  

 

De Stichting Steun Theresiaschool int en beheert jaarlijks de vrijwillige ouderbijdragen. 

Ongeveer de helft daarvan is beschikbaar voor jaarlijks activiteiten zoals het kamp voor groep 

8, Sinterklaas, Kerst,  en schoolreisjes, die georganiseerd worden door de Oudercommissie. 

Het overige is beschikbaar om de mooie voorzieningen voor onze kinderen op school in stand 

te houden en bij te dragen aan activiteiten of investeringen die het onderwijs op de 

Theresiaschool bevorderen en die niet vanuit overheidswege worden vergoed.  

 

Het bestuur komt circa 4 keer per jaar bijeen met de schoolleiding. De schoolleiding doet op 

basis van een meerjarenbegroting voorstellen voor besteding van de gelden. Het bestuur toetst 

de voorstellen aan de doelstelling van de Stichting. Veel van de voorstellen hebben betrekking 

op de ICT leeromgeving op school zoals touch-screens, chromebooks, en aanpassing van het 

wifi-netwerk, vandaar dat de voorkeur uit gaat naar iemand met affiniteit op dat gebied.  

 

Wil je betrokken zijn bij school en heb je interesse in deze rol? Neem dan contact op met 

Annemarie Haverhals (annemarie.haverhals@gmail.com). 

 

Annemarie Haverhals – voorzitter 

Marco Visser – secretaris 

Pauline Kool – penningmeester 

 

Eindtoets 2017-2018 Groepen 8. 

Dit jaar zullen de groepen 8 hun eindtoets digitaal gaan maken op 17, 18 en 19 april. Al enige 

jaren is CITO hiermee bezig om dit op alle platformen mogelijk te maken. Het is nu ook gelukt 

om het op chromebooks te realiseren waardoor wij met de gehele groep tegelijk de toetsen 

kunnen afnemen. Het grote voordeel van de digitale afname is dat alle kinderen op gelijke wijze 

getoetst worden en dat kinderen met dyslexie een, door het systeem, voorgelezen versie kunnen 

krijgen. Bovendien is het een adaptieve toetsing waardoor het kind een meer op maat toetsing 

kan verwachten. Omdat het een nieuwe vorm van afname is, zullen wij het proces goed 
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monitoren. Bent u ouder in groep 7 of 8 en wilt u meer informatie over deze nieuwe manier van 

afname dan kunt u kijken op www.centraleeindtoetspo.nl 

 

 

ALS lenteloop (ingezonden mededelingen) 

 

 

Op 21 mei 2018 wordt de ALS Lenteloop weer gehouden. In en om het centrum van Bilthoven 

en in het bos bij Bilthoven. 

ALS Lenteloop is een actie waarbij deelnemers hardlopend of wandelend een zelfgekozen afstand 

afleggen onder het motto ’samen lopen voor een wereld zonder ALS’. Doel is zo veel mogelijk 

geld in te zamelen voor de strijd tegen ALS. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk 

onderzoek naar ALS ondersteund, met als doel de oorzaak van ALS te vinden en daarmee beter 

op zoek te kunnen naar curatieve methodes om ALS te bestrijden. 

Op de ALS Lenteloop kunnen de volgende afstanden gelopen worden: 

 Hardlopen 2,5 km, 5 km, 10 km 

 Wandelen over 2,5 of 5 kilometer 

 ALS Special: 500 m wandelen voor minder validen 

Wil je meedoen, of wil je een loper sponsoren ? 

Ga naar www.ALSlenteloop.nl en zoek bij de deelnemende teams naar St. Theresiaschool  

  

(Zie ook de flyer in de bijlage bij deze weeksluiter) 

  

http://www.centraleeindtoetspo.nl/
http://www.alslenteloop.nl/
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Een ander uitje ? Ga eens kijken op de boerderij ! 
 

Op zaterdag 14 en zondag 15 april kunt u met de kinderen terecht bij Jennissen bedrijven. 

 Tijdens de open dagen is hun melkveebedrijf en loonbedrijf met alle machines te zien. 

Zij denken dat het voor de kinderen wel een superdag kan zijn. Kinderen kunnen bij de koeien 

kijken op het melkveebedrijf en alle machines staan op het terrein tentoongesteld. 

Ook zijn er luchtkussens en verschillende activiteiten voor de kinderen. 

  

Deze open dagen zijn leerzaam : wat doet een boer? Hoe staan de koeien in de stal? Hoe wordt 

het land bewerkt? Met welke machines? Graag nodigen zij dan ook de kinderen samen met hun 

ouders uit.  

 

Het adres is : Jennissen 

Nijvelaar 1 

5275 HN Den Dungen (Vlakbij Den Bosch) 

Tel: 073 – 503 16 49 

Fax: 073 – 503 13 60 

E-mail: info@lbjennissen.nl  

 

(Zie flyer in bijlage)  

mailto:info@lbjennissen.nl
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Jaarkalender 2017 – 2018 
Week Van/ tot Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 
27-12 

19-23 maart 
 

  
Een buik van 
wol 
13.00-13.50: 5B 
 

 

 
Een buik van wol 
10.45-11.35 
 
12.15-12.30 
Inloopochtend 
 

 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 7A 
 
Cultuurmiddag OB 
 

 
9.00 Intake 
nieuwe ouders 
 
WSB Voorjaar 
5+7 Bijdrage 
2+4 
 
Cultuurmiddag 
BB 

 
28-13 

 
26-30 maart 
 

  

 
 
Maandviering in de 
kerk 
OB 8.45 uur 
BB 9.30 uur  
 

 
OC vergadering 

 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 7B 
(Onder voorbehoud 
ivm paasontbijt) 
 
Paasontbijt 
 

 
GOEDE 
VRIJDAG 
 

 
29-14 

 
2-6 april 
 

 
TWEEDE 
PAASDAG 

  

 
 
Verkeersexamen 
groep 7 
 
Plaatsingsbesluit 
VO 1e ronde 
 
20.00 Ouderavond 
1e  Communievoorb
ereiding groep 4 

 

 

 
30-15 

 
9-13 april 
 

Het land van 
Wirwar  
09.15-10.00: 1A 
10.15-11.00: 1B 
11.15-12.00: 2A 
12.30-13.15: 2B 
 
9.15 Praktisch 
verkeers-
examen gr. 7 

 

 

 
Duinrell groep 7a 
 

 

 

 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 
Godly Play 3A 
 

 
15 april 10.30 
uur 
Voorstelviering 
1e  Communi- 
canten 

 
31-16 

 
16-20 april 
 

  
EINDTOETS 
 
Schoolfotograaf 
 
Plaatsings-
besluit VO 2e 
ronde 
 

 
GMR 

 
EINDTOETS 
 
Schoolfotograaf 
 
Woorden in de wijk 
09.00-9.45: 3B 
10.00-10.45 4A 
11.00-10.45 4B 
 
Veldvoetbaltoernooi 
5/6 

 
EINDTOETS 
 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 3B 

 
9.00 Intake 
nieuwe ouders 
 
Afronden blok 5 
VS 
 
Koningsspelen 

 


