
 

 Nieuwsbrief 3, schooljaar 2018-2019 

November 

 
Personele ontwikkelingen 

Sinds de herfstvakantie is helaas juf Brenda uitgevallen. En het lijkt erop dat haar 
afwezigheid van langere duur zal zijn. De ouders van groep 4/5 zullen we hierover 

uitgebreider informeren. We wensen juf Brenda veel beterschap toe. 
Ook juf Monique, onze locatie coördinator, is langer uit de running dan verwacht. Ze had 
gehoopt dat ze al weer aan de slag zou zijn, maar niets is minder waar. De komende weken 

gaat ze proberen haar uren weer wat op te bouwen. Blij dat je er zo af en toe weer bent, 
Monique! 

 
Schoolontwikkeling 
Vanaf deze week zult u met regelmaat Rein van Veen bij ons op school aantreffen. Rein van 

Veen is degene die voor de zomervakantie een externe audit heeft gedaan en ons heeft 
geadviseerd in hoe we bepaalde zaken aan moeten gaan pakken/uit moeten voeren. 

Vanaf deze week gaat Rein ons ook ondersteunen in de uitvoering van deze zaken en 
plannen.  
 

Dalton 
In de maand november staat de kernwaarde “Vrijheid en Verantwoordelijkheid” centraal.  

Vrijheid is aan grenzen gebonden. Daarom spreken we van vrijheid in gebondenheid. Er 
wordt gehandeld vanuit het vertrouwen in de leerlingen en dat vertrouwen dient wederzijds 
te zijn. Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de mens. Het kind moet leren die 

vrijheid te hanteren. 
Voor het kind is het leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid een proces dat 

langzaam verloopt. De school zal in een geleidelijk tempo het kind vertrouwd moeten maken. 
De spelende kleuter en de twaalfjarige schoolverlater zullen ieder op hun eigen manier met 

die vrijheid en verantwoordelijkheid omgaan. 
De vrijheid wordt gebonden door de opdracht, de afgesproken taken, maar ook door de 
verantwoordelijkheid te dragen en verantwoording te geven. 

Een leerling is vrij te kiezen welke zelfstandige taak hij op welk moment doet en in welke 
volgorde. Hij kiest zelf de hulpbronnen  en eventueel of hij het samen of alleen doet. 

 
Vanuit de kernwaarde “Zelfstandigheid” leert het kind verantwoordelijkheid te nemen voor 
het eigen werk (inclusief materiaal, de sfeer en hoe er met elkaar omgegaan wordt) en het 

eigen leerproces. Een kind is daarmee niet alleen verantwoordelijk voor het eindproduct, 
maar ook voor het proces, dat wil zeggen hoe het eindproduct tot stand is gekomen.  

 
De Vreedzame school 
Vorige week woensdagavond heeft de informatiebijeenkomst over De Vreedzame School 

plaatsgevonden. Om u allen goed te betrekken bij de invoering van deze nieuwe methode, 
zullen wij hierover maandelijks een stukje opnemen in de nieuwsbrief. Ook mag u verwachten 

dat de leerkracht u op de hoogte houdt over waar er specifiek in de klas over wordt gewerkt.  
De Vreedzame School biedt zes blokken aan die  jaarlijks terug komen. Ieder jaar komt er 
een verdieping op het onderwerp t.o.v. het jaar daarvoor. Schoolbreed werken gedurende het 

jaar aan dezelfde thema’s. 



We zijn het schooljaar begonnen met het thema “We horen bij elkaar”. In dit blok staan de 
lessen in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. 

Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. 
Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden. 

De lessen van blok 1 zijn nu in een afrondende fase. 
Het tweede thema waaraan we gaan werken is “We lossen conflicten zelf op”. In dit blok leren 
de leerlingen het begrip ‘conflict’ en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. 

Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig 
stappenplan, hun conflicten zelf kunnen oplossen. 

Mocht u meer willen weten over De Vreedzame school, neem dan gerust een kijkje op 
www.vreedzaam.net  
 

Enquêtes 
Op korte termijn zullen op alle scholen van Arcade diverse enquêtes uitgezet worden (ouders, 

leerlingen en personeel). Op deze wijze willen we in kaart brengen hoe de school, het 
onderwijs, de communicatie etc. wordt ervaren door een ieder die onderdeel uitmaakt van de 
school.  

De vragenlijsten zijn digitaal. Om deze in te kunnen vullen ontvangt u t.z.t. inlogcodes. De 
kinderen krijgen op school de gelegenheid om de vragenlijst in te vullen. Dit geldt voor 

kinderen vanaf groep 6. 
Wij vragen hiervoor uw medewerking, zodat we een duidelijk en eerlijk beeld krijgen van wat 

er leeft en speelt. 
 
Inval- en vervangingsproblematiek 

In de media is er al veel over gezegd en geschreven, maar wij ondervinden het aan den lijve; 
een groot te kort aan kwalitatief goede invallers. Nu juf Brenda uit is gevallen is het probleem 

direct merkbaar in de school, maar ook voor u als ouders en uw kinderen. 
Wij doen er alles aan om, ook binnen ons bestuur, dergelijke vacatures zorgvuldig in te 
vullen, maar we moeten wel roeien met de riemen die we hebben. 

Om ons heen horen we dat er met grote regelmaat groepen thuis moeten blijven, omdat er 
geen invaller is. Gelukkig hebben wij dat nog maar een enkele keer hoeven doen. Wel houden 

wij ons hart vast voor de periode waarin de griepgolf meestal plaatsvindt. Het kan voorkomen 
dat wij door overmacht ook een groep thuis moeten laten blijven. Wij zullen altijd proberen u 
hierover tijdig te informeren, maar wanneer een leerkracht zich ‘s morgens ziek meldt, lukt 

dat niet. We hopen op uw begrip mocht een dergelijke situatie zich voor gaan doen. 
 

MR – jaarverslag 
In de bijlagen treft u het jaarverslag 2017-2018 van de MR. In dit verslag beschrijft de 
Medenzeggenschapsraad haar activiteiten, punten die de revue zijn gepasseerd. 

 
OR – jaarverslag 

In de bijlagen treft u het jaarverslag 2017-2018 van de OR aan. Dit verslag is vorige week 
woensdag mondeling toelicht tijdens de ouderavond.  
In de OR waren drie vacatures ontstaan, die afgelopen woensdag, door middel van een 

stemming, weer zijn ingevuld. Alinda Seinen, Wemke Baas en Sandra Amptmeijer, welkom in 
de OR! 

 
Kinderboerderij 

Kinderboerderij Oens Veehuuske zoekt vrijwilligers 
De kinderboerderij Oens Veehuuske draait op vrijwilligers. We zoeken nog een beheerder en een nieuw lid voor in het 
bestuur. Lijkt het je wat om samen op vrijwillige basis het beheer over de kinderboerderij uit te voeren (verzorgen 
dieren en onderkomens) of ken je misschien iemand die hier mogelijk geschikt voor is, neem dan contact op met een 
van onze beheerders of mail naar everard-carla@home.nl 
Als dit niet haalbaar is maar je wilt wel graag wat betekenen voor de kinderboerderij kan je ook in het bestuur 
meedenken en praten over het reilen en zeilen, nieuwe plannen maken en meehelpen bij klusochtenden en bij het 
evenement 'jonge dierendag' in het voorjaar.  

 

http://www.vreedzaam.net/
mailto:everard-carla@home.nl


Agenda november 
 

15                  studiemiddag; alle kinderen om 12.00 uur vrij 
Week 47        1e ontwikkelgesprek/rapportgesprek, groep 8 gesprek over  
                      Voorlopig advies VO 

21                   juf Jannette jarig 
22                  studiemiddag onderbouw, kinderen groep 1/2a en groep 2b/3 vrij  

                      vanaf 12.00 uur 
 
Agenda december 

 
5                     Sinterklaasfeest (nadere info volgt) 

8                     juf Ellen jarig 
10                   MR-vergadering 
13                   studiemiddag onderbouw, kinderen groep 1/2a en groep 2b/3 

                       vanaf 12.00 uur vrijdag 
19                   kerstbakjes maken en ’s avonds kerstfeest (nadere info volgt) 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 6 december 

 

 
Bijlage 1 

 

Verslag activiteiten medezeggenschapsraad o.d.s. Prinses Margriet schooljaar 2017-2018 

De MR is vijf keer in volledige bezetting bijeengekomen. Tijdens deze vergaderingen is een grote hoeveelheid 

onderwerpen aan bod gekomen. Hieronder vindt u de belangrijkste onderwerpen op hoofdlijnen: 

Organisatieontwikkeling ARCADE 

De MR heeft het reorganisatietraject op de voet gevolgd en bewaakt dat de belangen van PMS behartigd bleven na 

het wegvallen van een “voltijd” directeur voor de school. We hebben intensief gesproken met het bestuur van 

ARCADE en hebben deelgenomen aan een avond waar alle MR-en in gesprek gingen met ARCADE.  

Bouw nieuwe school 

We hebben geïnventariseerd welke wensen en ideeën er leven onder leerlingen, ouders en leerkrachten m.b.t. de 

nieuw te bouwen school. Er zijn diverse contactmomenten met de MR van de CNS geweest om te onderzoeken in 

hoeverre we samen op kunnen trekken richting de gemeente. We hebben ons als MR hierin pro-actief opgesteld. De 

regie ligt echter bij de gemeente. Het is wachten op een locatieonderzoek. De verwachting is dat 2019 het jaar van 

plannen maken wordt, waarna in 2020 gestart kan worden met de bouw. Vanwege deze vertraging is de school 

alsnog  voorzien van nieuw meubilair. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de inrichting van het stiltelokaal. Hier 

wordt de komende tijd aandacht aan besteed. 

Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen 

We hebben veel aandacht gevraagd en besteedt aan de sociaal emotionele ontwikkeling binnen school. Meermaals 

is gesproken over ROE (Regels Opstellen en Evalueren) en Krachtig leidinggeven aan je groep. Ook heeft de MR 

stilgestaan bij de overgang naar “de Vreedzame school”. Ook is gesproken over de borging van het Daltononderwijs 

(middels een (hand)boek en coördinerende leerkracht). Verder is de overgang van ICT-tooling Snappet naar 

Momento doorgenomen. 



Formatie en bezetting 

Vooruitkijkend naar het nieuwe schooljaar is de formatie en bezetting besproken met de directie. Daarbij is 

stilgestaan bij de clustering van groepen, specifiek de onderbouw en hoe dit in de praktijk ingevuld gaat worden.  

Lesrooster 

De MR is betrokken geweest bij de invoering van het continurooster. Wat zijn de voor en nadelen van de diverse 

opties voor zowel de school/leerkrachten als de ouders/leerlingen? Buiten de invoering is ook aandacht geweest 

voor de evaluatie hiervan. Hierbij kwamen vooral veel positieve geluiden naar voren, wel worden de leerlingen van 

groep 1 en 2 erg zwaar belast in vergelijking met de oude situatie. De MR heeft de directie gevraagd te onderzoeken 

wat de mogelijkheden zijn om deze groep te ontlasten.  

Kwaliteit van het onderwijs 

Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven borgen heeft de directie de onderwijsinspectie gevraagd een 

analyse uit te voeren. In het analyserapport staan diverse aanbevelingen op het gebied van interne bedrijfsvoering, 

gebruikte methoden, interne begeleiding en de bredere rol van het onderwijsteam. De MR is op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen die hieruit volgen en heeft meegedacht over het plan van aanpak.  

Bespreken schooljaarverslag 2017-2018 en schooljaarplan 2018-2019 

Hierin is vooral de aandacht besteed aan het verwerken van de punten en verbetervoorstellen uit het 

analyserapport in de bedrijfsvoering van de school, m.a.w. de kwaliteit van het onderwijs. 

 

Overige onderwerpen die het afgelopen jaar op de agenda van de MR hebben gestaan: 

- kinderopvang in school 

- communicatie (met ouders, de nieuwe site etc.) 

- ontwikkelingen in de verschillende (combi) klassen 

- wat vraagt de ontwikkeling in de maatschappij van het onderwijs en wat betekent dat voor de ontwikkeling van 

leerkrachten? 

De MR 

Bas van Mansom  Brenda Broere 

Cindy Groen   Heike Hanse 

Pleunie Blaauw   Bart Pieper 

 
Bijlage 2 

 

Ouderraad jaarverslag 2017-2018 

 

Vanaf september 2017 ziet de samenstelling van de OR er als volgt uit: 

Mariska Paquot = Voorzitter*  

Heidi Jansen = Penningmeester* 

Anouk ten Kate = Secretaris* 

Patricia Pieper = Bestuurslid 

Harco Bouwman = Bestuurslid 

Mariette de Koning = Bestuurslid 

Jarno Westerhof = Bestuurslid 

* Deze leden vormen tevens het Dagelijks Bestuur 

 

 

 

 



Vergaderingen 

Het afgelopen schooljaar heeft de OR 6 keer vergaderd. Naast de leden van de ouderraad is ook altijd minimaal 

één leerkracht aanwezig bij de vergaderingen. Hierdoor hebben we korte lijnen met het team. Tijdens deze 

vergaderingen evalueren wij altijd de laatste activiteiten. Ook bespreken we de activiteiten die we gaan 

organiseren en stemmen we met elkaar af wie welke taken op zich neemt.  

 

 

Het afgelopen jaar hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

 

Algemene OR informatie avond 30 oktober 

De agenda van de vergadering is doorgenomen met de 24 aanwezigen, onder leiding van de nieuwe voorzitter van 

de ouderraad, Mariska Paquot. Er was een thema aan de informatieavond gekoppeld: ‘Veilig internetten voor 

kinderen’ verzorgd door Gert Boterman. 

 

Sinterklaasfeest 5 december 

Sint werd in stijl met paard en wagen door de Pieten gebracht om onze school te bezoeken. Zoals alle jaren 

hebben de kinderen in de onderbouw genoten van de spelletjes en de aanwezigheid van Sint en Piet en de 

bovenbouw leerlingen zijn zeer creatief geweest met het maken van surprises. 

 

Kerstfeest 21december 

Alle klaslokalen zijn ’s avonds in kerstsfeer gebracht. Met behulp van een aantal ouders en leden van de 

ouderraad zijn er samen met de leerlingen weer veel mooie kerststukjes gemaakt. De kinderen van groep 1 en 2 

hebben een aantal stukjes samen met juf en een paar ouders naar de bewoners van de Van Hemertstede en 

Malkander gebracht.  

Iedereen heeft genoten van een heerlijk en gezellig kerstdiner. De kinderen uit de onderbouw mochten zelf 

broodjes smeren en kregen een warme snack, terwijl de kinderen vanaf groep 5 zelf  lekkere gerechtjes hadden 

meegenomen, waarbij ze van elkaars meegebrachte eten konden proeven. Als toetje werden er ijsjes uitgedeeld. 

Bij het ophalen van de kinderen, was er voor de ouders een gezellig samenzijn mogelijk met een vuurkorf, 

gluhwein en ander drinken met koekjes. 

 

Voorleesontbijt groep 1,2 en 3 24 januari 

Op woensdag 24 januari 2017 werd het voorleesontbijt gehouden in groep 1, 2 en 3. Onder het genot van een 

ontbijtje werden de leerlingen voorgelezen, de meesten in pyjama gekleed. Onder de voorlezers waren dit jaar 

onder andere een tijger, een politieagente, een oma, een wethouder. 

School had de voorlezers verzocht om zoveel mogelijk in werkkleding te komen. Dit was een succes bij de 

kinderen. Het thema was: ssssssht, de tijger slaapt. 

 

Open Dag 21 maart 

De gang was feestelijk aangekleed met een ballonnenboog en bloemen voor op de tafels. 

Er was geringe belangstelling op de open dag van school. Alle ouders die kwamen kijken kregen een rondleiding 

door de ouderraad en een gesprek met Gretha en bij het verlaten een goody-bag.  

 

Paasfeest 29 maart 

Het paasfeest begint met de paaslunch. De leerlingen krijgen belegde broodjes, een paashaantje en gekookte 

eieren en ranja. Een leerling uit groep 8 heeft in paashaas pak de gekookte eieren uitgedeeld aan alle kinderen. 

Er zijn voor de spellen groepjes gemaakt van leerlingen uit alle klassen. Onder leiding van leerlingen uit groep 7 

en 8 gaan de groepjes langs alle lokalen om verschillende spelletjes te doen. De ouderraad zorgt ’s middags voor 

ranja met een lekkere versnapering. Ook hebben we dit jaar weer buiten chocolade paaseieren gezocht. 

 

Koningsspelen + koningsontbijt 20 april 

We zijn de dag begonnen met een dans op het koningslied Fitlala gezongen door Kinderen voor Kinderen. Bart 

nam hierin het voortouw door een warming up te geven. Na het dansen hebben de leerlingen genoten van een 

koningsontbijt, aangeboden door de Jumbo. Bart had de leiding over een heel leuk spelprogramma dat in elkaar 

was gezet en de OR heeft ook dit jaar weer een grote stormbaan gehuurd. Wederom een succes. 



 

Herdenking 4 mei 

Leerlingen uit groep 8 hebben bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument. 

 

Avond4daagse 15-18 mei 

Deze werd van 15-18 mei gewandeld. Deze activiteit wordt niet door de school georganiseerd, maar de opgave 

gaat wel via school. Ook mogen de kinderen die meelopen een PMS t-shirt aan zodat we als groep herkenbaar 

zijn. Het vertrekpunt was dit jaar bij de CNS. Een aantal ouders van onze school zijn bereid dit jaarlijks te 

organiseren voor onze schoolkinderen. Altijd weer een hele klus om te zorgen voor de juiste planning en 

voldoende begeleiding. OR regelt ook 1 avond het koffie/drinkpauze punt. Een aantal leerkrachten hebben dit 

jaar meegelopen. Dit jaar heeft Heidi Jansen het mede gecoördineerd ivm overdracht aan Diana Timmerman en 

Alma Mulder. 

 

Schoolfotograaf 26 juni 

Omdat een aantal ouders niet tevreden waren over de schoolfotograaf hebben we dit jaar gekozen voor een 

andere schoolfotograaf, Foto Backx uit Almelo. De afhandeling en betaling gaat online. 

 

Schoolkamp 13-15 juni 

De leerlingen van groep 7 en 8 zijn onder leiding van Meester Bart, juf Jannette, moeder Pleuni Blaauw en vader 

Lars Vriens met de fiets op schoolkamp geweest naar De Heidebloem Recreatie in Haarle.  Zij hebben heerlijke 

dagen gehad waarbij zij leuke activiteiten hebben ondernomen, onder andere een dagje attractiepark 

Hellendoorn en een bonte avond.  

 

Schoolreisje 28 juni 

Groep 3 t/m 6 zijn met de bus naar de Natuurschool in Lauwersoog geweest. De kinderen hebben eerst in de 

haven gevist, hierna hebben ze garnalen gepeld om vervolgens met de bus richting de binnenwateren te gaan om 

daar te vissen. De dag is goed afgesloten op het wad. Ze mochten met oude kleding en schoenen wadlopen. 

 

Schoolreis groep 1 en 2 3 juli 

Groep 1 en 2 zijn naar De Flierefluiter in Raalte geweest en hebben zich prima vermaakt. Hier hebben ze in 

groepjes vrij kunnen spelen. De kinderen werden begeleid door de juffen en ouders. Ze werden vervoerd in 

auto’s. 

 

Afscheid groep 8 

De musical, Help, we zijn het bruidspaar kwijt, werd opgevoerd in het openluchttheater. Groepen 7 en 8 hebben 

de musical dit jaar weer samen opgevoerd, ivm rollenverdeling en het kleinere aantal leerlingen per groep. De 

leerlingen van groep 8 hebben als afscheidscadeau een handdoek met print gekregen van de OR. 

 

Laatste schooldag 20 juli 

Op deze laatste dag werden allerlei spellen neergezet op het plein onder de naam “Gein op het plein’. Het weer 

was prima en er waren verschillende spellen op het plein neergezet, zoals een rodeo paard, voetbal darts, 

bibberspiraal, twistermat en een popcornmachine. Als afsluiting had de OR weer een ijscokar geregeld, om 

iedereen te trakteren op een lekker schepijsje.  

Het snoepstrooien is verplaatst naar de woensdag en groep 8 liet zich toen ook op versierde fietsen uitzwaaien 

door de andere leerlingen.  

Op deze dag hebben we ook afscheid genomen van vertrekkend OR lid Mariette de Koning. 

 

Ouderbijdrage 

Al een aantal jaren hebben we alle kosten duidelijk in beeld gebracht, waardoor de uitgaven op de verschillende 

posten goed inzichtelijk zijn. Nadat we twee jaar achter elkaar de ouderbijdrage konden verlagen, is de 

ouderbijdrage de laatste jaren gelijk gebleven.  

Het zelf maken van het kerstdiner van groep 5 t/m 8 blijkt elk jaar weer een succes te zijn. Ouders kunnen de 

gemaakte kosten declareren bij de OR via een declaratieformulier.  

 



We hebben een aantal leuke dingen gedaan van de ouderbijdrage zoals de stormbaan met de Koningsspelen. Op 

de laatste schooldag hebben we een mooi spellencircuit gedaan en er was weer een ijscokar aanwezig.  

Verder hebben we het afgelopen jaar nieuwe schoolshirts en sporttenues aangeschaft. Dit wordt betaald uit de 

reserves van de ouderraad in het schooljaar 2018-2019.  

   

 
 

 


