
 

 

 

SCHOOLGIDS EN KALENDER 2022-2023 
              

 

Beste ouders, 

Alstublieft: dit is weer de nieuwe schoolgids in combinatie 
met de kalender van De Bron, opnieuw met informatie van 
Ouders van Waarde, de landelijke vereniging voor ouders 
en christelijk onderwijs.                                                          
Op de pagina´s van De Bron in deze schoolgids vindt u de 
schoolvakanties en feestdagen, alle belangrijke afspraken 
en activiteiten bij ons op school én onze 
beleidsvoornemens voor komend jaar (bij juli 2023).                                    
Met de kalender kunt u geen gebeurtenis meer over het 
hoofd zien. Wíj hebben er alle schoolactiviteiten voor u in 
gezet en ú kunt er uw eigen afspraken op kwijt. Uw kind 
kan natuurlijk zelf ook iets bij bepaalde dagen noteren: 
een speelafspraak, een verjaardagspartijtje of huiswerk. 
Zo leert het al een beetje plannen. Gebruik de kalender 
ook als u een vraag te binnen schiet die u bij het 
voortgangsgesprek wilt stellen of als u niet vergeten wilt 
de leerkracht van iets op de hoogte te brengen.                                                      
Kortom, hang deze schoolgids en kalender als 
geheugensteun op een voor iedereen zichtbare plaats, 
zodat hij een vast informatiepunt wordt in uw gezin. 'Mam, 
hoe laat ben je thuis?!' 'Kijk maar op de Bronkalender!' 

Naast deze praktische schoolgids, is er ook  een 
uitgebreide schoolgids. Deze wordt periodiek op 
onderdelen geactualiseerd en één keer in de vier jaar 
volledig herschreven. U kunt de uitgebreide schoolgids 
vinden op onze site www.bsdebron.nl. Belangstellenden 
kunnen desgewenst bij juf Nicolle een papieren versie 
ophalen. 

School en thuis zijn partners 
Zo langzamerhand is voor iedereen wel duidelijk dat een 
goede afstemming tussen school en ouders belangrijk is 
voor de kinderen. Wij zien ouders en school als partners in 
de opvoeding. Partners vertrouwen elkaar en gaan er van 
uit dat de ander het goed bedoelt en zijn werk 
professioneel doet, of dat nu opvoeden of lesgeven is. En 
mochten er toch misverstanden rijzen, dan vinden wij het 
zaak die zo spoedig mogelijk de wereld uit te helpen. Korte 
lijntjes, snelle info, even contact, duidelijke afspraken en 
de lucht is meestal weer geklaard. Wij hechten er aan  

 

 

elkaar niet af te vallen, maar elkaar juist aan te 
moedigen bij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid 
kinderen te laten opgroeien tot zelfstandige 
wereldburgers. Meer dan ooit is dat nodig in deze tijd, 
waarin steeds meer kinderen dat moeten doen met 
deeltijdouders en deeltijdleerkrachten. Wij vinden het 
belangrijk uit te spreken wat je van elkaar verwacht, 
dan kunnen we elkaar daarop aanspreken. Zo 
verwachten leerkrachten van ouders dat ze hun 
kinderen thuis bepaalde houdingen en vaardigheden 
bijbrengen. Niet voor alle ouders is dat altijd even 
duidelijk en vanzelfsprekend. Daarom zijn er in deze 
schoolgids om de maand korte informatieve stukjes te 
vinden over alledaagse opvoedsituaties met tips en trucs 
om het kinderen, ouders en school makkelijker te 
maken. Schoolse vaardigheden kunnen thuis goed 
voorbereid en ondersteund worden. Dat mogen 
leerkrachten van ouders verwachten. Op hun beurt 
mogen ouders verwachten dat hun kind gezien wordt 
door de leerkracht, dat het 't prettig heeft in de klas, 
met plezier leert en dat er meteen aan de bel getrokken 
wordt als welbevinden of resultaten tegenvallen. Als 
partners doe je het samen!  

Veel plezier en gebruiksgemak gewenst met deze 
schoolgids en kalender! Wij gaan er samen met u weer 
een mooi jaar van maken, want u weet: De Bron laat 
ieder kind stralen! 

Marco Meima, directeur  

 

 
 
INHOUD 
 

Augustus: Structuur en flexibiliteit door Ouders 
van Waarde 

September: Praktische informatie De Bron  

Oktober: Huiswerk, feest of drama door Ouders 
van Waarde 

November: Praktische informatie De Bron  

December: Filosoferen met kinderen door Ouders 
van Waarde 

Januari: Praktische informatie De Bron 

Februari: Kindertekeningen door Ouders van 
Waarde 

Maart: Praktische informatie De Bron  

April: Regels en grenzen door Ouders van 
Waarde 

Mei: Praktische informatie De Bron  

Juni: Leren kiezen door Ouders van Waarde 

Juli: Praktische informatie en 
beleidsvoornemens De Bron  

 
  
 

Bijlage I:  namen en adressen 

 
Bijlage II: 
 
   
 
 
 

 
checklist start- en voortgangsgesprek door                                  
Ouders van Waarde 
 
 
 

Basisschool De Bron 
Zilverkruid 10 
5237 HA 's-Hertogenbosch 
073 - 644 91 76 
info.debron@stichtingtalentis.nl 
www.bsdebron.nl 

http://www.bsdebron.nl/
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STRUCTUUR EN FLEXIBILITEIT 

Je kunt een kind niet beschermen tegen alle 
veranderingen in z’n leven. Dat zou ook niet goed 
zijn. Een veilige omgeving en stevige basis om op 
terug te vallen, dat kunt u wel bieden. 

Structuur  
Een vast ritme in bijvoorbeeld eetmomenten en 
slaaprituelen geeft kinderen houvast. Niet alle 
kinderen hebben evenveel behoefte aan een vast 
patroon. Maar zelfs kinderen die weinig moeite 
hebben met onregelmatigheden, hebben baat bij 
structuur. Structuur schept duidelijkheid: kinderen 
weten wat hen te wachten staat. U biedt uw kind 
structuur door terugkerende gebeurtenissen op vaste 
tijdstippen. Maar ook door consequent te zijn en op 
één lijn te zitten met uw partner.  

Weekoverzicht  
Zoals volwassenen vaak een agenda gebruiken om 
overzicht te bewaren, hebben kinderen veel aan een 
weekoverzicht. Maak daarvoor een weekschema 
(hang deze op een plek die in het oog valt) waarop 
uw kind ziet welke taken en gebeurtenissen wanneer 
plaatsvinden. Zo kan het zich voorbereiden. 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

Behalve structuur bieden is het belangrijk een kind ook 
te leren zelf structuur aan te brengen. Bij het spelen 
bijvoorbeeld: ‘Klaar met kleuren? Eerst alles opruimen 
en daarna pas een nieuw spel!’ Maar ook in 
schooltaken: ‘Waar gaat je spreekbeurt over? Wat is 
het belangrijkste om eerst te noemen? Wat is de rode 
draad en wat zijn goede voorbeelden? Waar kun je 
informatie zoeken?’ Zo leert u uw kind om taken af te 
bakenen en de nodige stappen te doorlopen. 

Flexibiliteit 
Niet alles is voorspelbaar en het helpt uw kind als het 
ook met onverwachte gebeurtenissen leert omgaan. 
Zet in het weekschema om hiermee te oefenen 
bijvoorbeeld bij een bepaald tijdstip een vraagteken. 
Op het moment zelf vult u in wat de activiteit of taak 
wordt.  
Soms moet er iets gewijzigd worden in het normale 
dagritme. De meeste kinderen kunnen wel tegen een 
stootje en begrijpen heel goed dat iets soms anders 
loopt. Leg uit dat er een reden voor is. Een gewijzigd 
plan kan ook leuk en spannend zijn.  
Denk eens na over de manier waarop u structuur 
biedt. Past die bij de behoefte van uw kind? Naarmate 
kinderen ouder worden verandert de behoefte aan 
structuur vaak. Belangrijkst is dat uw kind een vaste 
basis heeft waar het op kan rekenen. Dan raakt het als 
iets een keer anders gaat dan verwacht niet meteen 
van slag.   

 

 

 

 

 

 
 
 



   

 

September 2022 
 

 
Schoolgrootte De Bron                                                                       
Per 1 oktober 2022 hebben we 202 kinderen op school, verdeeld 
over 9 groepen.  
 

Groepsbemensing en –indeling:                                          
De groepsbemensing en -indeling ziet er dit jaar als volgt uit: 

 

De Giraffen      21 leerlingen  
(11/10) + instroom 

juf Inge B.  (ma, di, vr) 
juf Lizanne (wo, do) 

De Leeuwen         19 leerlingen 
(10/9) + instroom 

juf Esther (ma t/m do) 

juf Lizanne (vr) 

De Olifanten       21 leerlingen  
(10/11) + instroom 

juf Marion (ma, di) 
juf Marga (wo, do, vr) 

Groep 3      29 leerlingen juf Christa (ma, di) 

juf Rilana (wo, do, vr)* 

Groep 4      20 leerlingen  juf Erna (ma, di, wo)  
juf Elisabeth (do, vr) 

Groep 5 24 leerlingen  juf Katja (ma, di, do, vr) 
juf Inge H. (wo)  

Groep 6 20 leerlingen meester Rob (ma t/m do) 
juf Christa (vr)  

Groep 7  23 leerlingen 
 

juf Angeline (ma, wo, do, 
vr) 
juf Pien (di) 

Groep 8 25 leerlingen juf Janneke (ma, di, 1/2 
wo**) 
juf Ilse (wo, do, vr) 

* Groep 3 heeft veel kinderen en krijgt daarom extra 
ondersteuning. 
** Groep 8 heeft om de woensdag twee leerkrachten, zodat er 
tijd voor ‘coaching on the floor’ is. 
 

Onderwijsassistenten 
De overheid heeft extra gelden beschikbaar gesteld om leerlingen 
en leraren te helpen coronavertragingen aan te pakken: de NPO 
(Nationaal Programma Onderwijs)-gelden. Hierdoor hebben we voor 
dit schooljaar zes onderwijsassistenten: juf Anjo, juf Chantal, juf 
Christelien, juf Isabel, juf Lydia en juf Pien.  
Hiernaast is juf Pien één van onze gymdocenten. Zij geeft op 
maandag een toestelles aan de groepen 3 t/m 8, op donderdag een 
gymles aan één kleutergroep en aan groep 3 en op vrijdag een 
spelles aan groep 4 t/m 6.  
Juf Pien en juf Christelien zijn onze eventmanagers en organiseren 
in samenspraak met het team, de leerlingenraad en de OR, de 
feesten.  
 
  
 
 

 
Verdere bemensing 
Meester Marco verzorgt op vrijdag de gym voor de 
groepen 7 en 8 (spelles) en op donderdag de gymles voor 
twee kleutergroepen. De rest van de week is hij ambulant 
voor directietaken. 
Meneer Jo is onze conciërge en werkt alle ochtenden. 
Juf Nicolle is onze managementassistente, onze 
coördinator Oudercontacten & PR en onze TSO-
coördinator. Zij is er elke dag op wisselende tijden.  
 
Interne taakverdeling 
Juf Inge H. en juf Elisabeth zijn onze zorgcoördinatoren. 
Zij hebben door de inzet van de NPO-gelden meer 
ambulante tijd gekregen. Juf Elisabeth heeft de dinsdag 
en woensdag voor haar zorgcoördinatortaken, juf Inge H. 
de dinsdagen en de helft van de donderdagen. Juf 
Elisabeth richt zich op de kleutergroepen, groep 3 en 5. 
Juf Inge H. zal zich op de groepen 4, 6, 7 en 8 richten.  
Juf Angeline en juf Janneke zijn onze rekencoördinatoren. 
Zij ondersteunen de leerkrachten op rekengebied. 
Juf Christa en juf Esther zijn onze taalcoördinatoren. Zij 
ondersteunen de leerkrachten op het gebied van 
(begrijpend) lezen, woordenschat en spelling.  
Juf Inge H. is onze hoogbegaafdheidscoördinator. Zij gaat 
de Kidsgierig-kinderen begeleiden. Dit zijn (hoog) 
begaafde kinderen die onvoldoende hebben aan het 
compacten en verrijken van de leerstof of een bijkomende 
problematiek hebben.  
Juf Inge B. en juf Angeline zijn onze ICT-ers.   
 
Wishtraining en mediatietraining 
We hebben de schoolorganisatie zo ingericht dat we onder 
schooltijd de volgende trainingen kunnen bieden: de 
Wishtraining voor groep 6 en voor de liefhebbers uit groep 
7 en 8 een mediatietraining.  
Meester Rob, juf Katja en juf Anjo zullen, samen met een 
Wishtrainer de Wishtraining geven.  
Juf Janneke verzorgt de mediatietraining. 
 
Opleidingsschool 
Ook dit schooljaar krijgen we weer stagiaires van het 
Koning Willem I College (onderwijsassistenten of 
pedagogische medewerkers) en de PABO. We werken dit 
jaar met 1e, 2e en 3e jaars stagiaires. Hierbij streven we 
naar een win-win situatie.  
 

 
Schooltijden                                                                 
De schooltijden voor de kinderen van groep 1 t/m 8: 
maandag     8.30 - 12.00      13.00 - 15.00              
dinsdag     8.30 - 12.00      13.00 - 15.00             
woensdag      8.30 - 12.45                                             
donderdag     8.30 - 12.00  13.00 - 15.00                 
vrijdag           8.30 - 12.45 
 
Op tijd op school, maar niet te vroeg                                    
Op schooldagen kunnen de kinderen ’s ochtends vanaf 
8.20 uur en ’s middags vanaf 12.55 uur vrij de school 
binnenlopen. Het is de bedoeling dat kinderen die 
vroeger zijn tot 8.20 uur en tot 12.55 uur 
buitenspelen. Als het mooi weer is, loopt alles vanzelf. 
Maar als het 'giet van de regen' is buiten spelen niet 
leuk. We vragen u daarom uw kind op een -op de 
afstand tot de school- aangepaste tijd te laten 
vertrekken.     
                                                                                                                                                                                                  
Nablijven  
Als uw kind langer dan een kwartier moet nablijven, 
dan informeren we u hierover. 

Ziekte                                                                             
Als uw kind ziek is, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit 
tussen 8.10 uur en 8.30 uur door te geven aan onze 
conciërge meneer Jo? Hij is bereikbaar via 073 – 644 
91 76.                  

Gymrooster                                                                     
De kleuters gymmen op donderdagmorgen in De 
Schans. De kinderen van groep 3 t/m groep 8 gaan 
twee keer per week in De Schans gymmen. Hun 
gymrooster voor De Schans ziet er als volgt uit:   
groep 3          maandagmorgen en donderdagmorgen         
groep 4          maandagmorgen en vrijdagmorgen  
groep 5          maandagmiddag en vrijdagmorgen 
groep 6          maandagmorgen en vrijdagmorgen     
groep 7          maandagmorgen en vrijdagmorgen  
groep 8          maandagmiddag en vrijdagmorgen   

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

    Oktober 2022 

 
 
 
 
 
 
 

HUISWERK, FEEST OF DRAMA 

De meeste kinderen komen vanaf groep zes in aanraking 
met huiswerk. Voor de één een feest, voor de ander een 
drama. Sommige kinderen vinden huiswerk stoer en gaan 
meteen aan de slag. Anderen oefenen eindeloos en blijven 
onzeker of ze het echt kennen. Weer anderen vergeten 
het gewoon en zijn er nog helemaal niet aan toe. Is 
huiswerk eigenlijk niet wat teveel gevraagd van kinderen 
op deze leeftijd?  

Geordend 
Huiswerk is een van de manieren om kinderen te leren 
plannen en organiseren. Wie op de basisschool leert om 
een agenda te gebruiken en een uittreksel van een tekst 
te maken, heeft daar op de middelbare school profijt van. 
Niet ieder kind gaat dat even goed af. Sommige kinderen 
zijn van nature geordend. Ze hebben een keurig verzorgd 
laatje en als ze iets nodig hebben weten ze waar ze 
moeten zoeken. Er zijn ook leerlingen die dit talent van 
nature niet hebben en die chaotischer zijn. Voor hen is 
wat extra begeleiding nodig. 

Zelfstandig  
Op de basisschool helpt de leerkracht de leerlingen met 
structuur en orde aanbrengen. De leerkracht kent de 
kinderen en weet wie er extra hulp nodig heeft bij de 
overgang van de ene les naar de volgende. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 
Op de middelbare school moeten de leerlingen dit 
allemaal zelf doen. De docent verzorgt de les en 
geeft aan het einde huiswerk op. De geordende 
leerling zal dit netjes noteren in de agenda. Maar 
een ander zal het vergeten of bij de verkeerde dag 
schrijven. Met alle gevolgen van dien. 
De overgang van basisschool naar middelbare 
school is groot. In het voortgezet onderwijs 
moeten leerlingen dus veel zelfstandiger zijn. Er 
zijn veel meer vakken en er moeten meer 
opdrachten worden gedaan, vaak in groepjes. Dit 
samenwerken vraagt ook weer om goed kunnen 
plannen en organiseren, afspraken maken en 
nakomen. Dat gaat vaak niet vanzelf en moet op 
de basisschool al voorbereid worden.   

Helpen 
Uw kind moet zelf z’n huiswerk doen, maar als 
ouder kunt u het wel helpen bij het leren plannen. 
Dat zorgt voor overzicht en vergroot de kans op 
succes. Bespreek bijvoorbeeld als uw kind op 
donderdagmiddag wil voetballen wanneer de 
dicteetoets van vrijdag geoefend wordt. Plannen 
moet een gewoonte worden. Wanneer moet het 
huiswerk worden geleerd? Hoeveel tijd is er voor 
nodig? Zo leert uw kind effectief en efficiënt met 
zijn tijd om te gaan.   

 

 

 

 

 



 

 

 
 

November 2022 

  

 
 
 
 
 
Vakanties en vrije dagen 
De vakanties zijn als volgt gepland:  
 
Herfstvakantie za 22-10-22 t/m zo 30-10-22     
Kerstvakantie za 24-12-22 t/m zo 08-01-23 
Voorjaarsvakantie 
Paasweekend 

za 18-02-23 t/m zo 26-02-23 
vr 07-04-23 t/m ma 10-04-23 

Meivakantie 
Hemelvaartsweekend 
Pinksterweekend 
Zomervakantie 

za 22-04-23 t/m zo 07-05-23 
do 18-05-23 t/m zo 21-05-23 
za 27-05-23 t/m ma 29-05-23 
za 15-07-23 t/m zo 27-08-23 

  
Verder hebben alle kinderen vanwege studiedagen van het 
team ook de volgende dagen nog vrij: woensdag 05-10-22, 
maandag 31-10-22, dinsdag 06-12-22, woensdag 25-01-
23, vrijdag 17-02-23, dinsdag 30-05-23 en donderdag 22-
06-23.  

 
Ook hebben alle kinderen nog vrij op donderdagmiddag 
08-09-2022, 22-12-22 en donderdagmiddag 30-03-23 
(vanwege de circusdag op vrijdag 09-09-22 en de 
kerstviering en de afsluiting van het cultuurproject ‘s 
avonds).  
 
In afwijking van de normale schooltijden, beginnen we de 
dag na de kerstviering en de afsluiting van het 
cultuurproject, d.w.z. op vrijdag 23-12-22 en op vrijdag 
31-03-23, om 10.00 uur in plaats van om 08.30 uur.  
 
U kunt bovenstaande data ook allemaal terugvinden in de 
kalender. 
 
Huiswerk 
De kinderen van groep 4 tot en met 8 krijgen per 
blokperiode van drie weken dicteewoorden mee naar huis 
om thuis te oefenen. De kinderen vanaf groep 5 krijgen 
regelmatig huiswerk mee voor Blink, onze methode voor 
wereldoriëntatie. Ze moeten dan leren voor een toets.  

 

 

 
 

Vanaf groep 6 vragen we de kinderen ook om thuis een 
werkstuk te maken en een spreekbeurt voor te bereiden. 
Het is belangrijk dat u uw kind thuis met het huiswerk  
helpt. Dus dat u helpt met het oefenen van de 
dicteewoorden, met het overhoren van het huiswerk voor 
Blink en met het plannen en maken van werkstukken en 
spreekbeurten. De kinderen zijn natuurlijk wel zelf 
verantwoordelijk, maar verantwoordelijkheid moet 
geleerd worden. Door ons, maar ook door u. We hopen 
dus op u te mogen rekenen! 
 
Om goed zelfstandig te leren plannen, vragen we 
kinderen vanaf groep 7 om elke dag een agenda mee 
naar school te nemen. 
 
Gezond eten en drinken                                                                       
We willen de kinderen een gezonde schoolomgeving 
bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun 
vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg 
energie te hebben voor leren, sport en spel. We besteden 
niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de 
lessen, maar ook in de praktijk. We stimuleren dus dat 
leerlingen op school gezond eten en zijn daarom ook 
Gruitenschool. Dit betekent dat we tijdens de kleine 
pauze alleen groente en fruit eten = gruiten. We zien  

 

 

 
 
 
 
 
daarom graag dat u uw kind voor de kleine pauze groente of 
fruit meegeeft. We hopen van harte dat u dit doet, want 
schoolgruiten levert elke keer een gezellig moment in de klas 
op, waar kinderen graag aan mee doen. Hierdoor leren 
kinderen spelenderwijs gezonder te eten en daar hebben ze 
voordeel van: nú en later als ze groot zijn!  
 
We adviseren u verder de kinderen voor de kleine pauze water 
mee te geven.  
 
Snoep en frisdrank zijn tijdens de kleine pauze niet 
toegestaan. Verder vragen we u in verband met het milieu 
geen pakjes mee te geven! 
 
Graag gezonde traktaties                                                  
We zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar 
past een feestelijk moment bij met een traktatie, maar we 
zien op school wel graag gezonde traktaties. Een gezonde 
traktatie kan bestaan uit een klein cadeautje, maar ook uit iets 
eetbaars. Kiest u voor dit laatste, dan is een belangrijk 
uitgangspunt dat een traktatie een extraatje is. Hij hoeft dus 
niet groot te zijn! Zowel in zoet als hartig zijn goede keuzes te 
maken. Enkele zoete traktatie ideeën: een doosje rozijnen met 
een lint en ballon, een eierkoek of een plak ontbijtkoek. Verder 
zijn er vaak gezondere alternatieven te vinden voor de 
bekende dikmakers. Zo zijn krakelingen, popcorn, wokkels of 
nibbits betere keuzes dan kaas, worst of chips. Er zijn ook 
traktaties te bedenken met groente of fruit. Een paar 
voorbeelden: een trosje pitloze druiven in cellofaan met een 
lint, mandarijntjes versierd als muisjes of een spies met 
groente/fruit. Voor meer inspiratie zie bijv. 
www.voedingscentrum.nl en www.gezondtrakteren.nl.  
Snoepgoed dat lang in de mond blijft, zoals lollies en 
zuurstokken, vinden we echt onwenselijk!  
Ook het team krijgt het liefst een gezonde traktatie! 

 

 

 

 

http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.gezondtrakteren.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

December 2022 

 

FILOSOFEREN MET KINDEREN 

‘Waarom hebben kinderen in Afrika geen eten en wij 
wel?’, ‘Als je Onze Vader zegt, is er dan geen Onze 
Moeder?’, ‘Waarom wordt Jezus elk jaar opnieuw 
geboren?’ Kinderen hebben honderden vragen over 
het hoe en waarom van alles. Lastige vragen soms 
(‘Waarom doen mensen andere mensen pijn?’) en 
vragen die zomaar uit de lucht lijken te vallen 
(‘Waarom eten we eigenlijk dieren?’). Door goed naar 
kindervragen te luisteren kom je er achter hoe de 
ideale wereld en maatschappij van kinderen er uitziet. 
Kom daarom niet te snel met uw antwoord, maar 
vraag eens wat dieper door. Dat levert mooie 
gesprekken op!  

Doordenken 
Als je filosofeert met kinderen draai je de rollen om. 
Je geeft geen antwoorden, maar vragen terug: ‘Hoe 
denk jij dat het zit?’ ‘Wat vind jij een goede 
oplossing?’ Want kinderen kunnen heel goed 
nadenken. Prikkel en stimuleer dat. Door niet meteen 
allerlei barrières op te werpen of ze terug te fluiten 
omdat wat ze beweren niet klopt met de 
werkelijkheid, geeft u ze de kans te oefenen. Zo daag 
je kinderen uit om hun ideeën verder uit te werken, 
juist ook als deze anders zijn dan die van onszelf.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer kanten 
Maak gebruik van verhalen; uit een mooi kinderboek of 
de Bijbel. Veel verhalen geven stof tot nadenken en je 
kunt er heerlijk over doorpraten: ‘Waar denk jij dat het 
in het verhaal om gaat?’ ‘Heb je wel eens zo’n situatie 
meegemaakt?’ ‘Waarom deed de hoofdpersoon dat?’ 
‘Hoe had het anders kunnen gaan?’ Door te praten over 
personen en verhalen kunnen kinderen van een 
afstandje kijken hoe mensen in verschillende situaties 
reageren en waarom. Zo leren ze vanuit verschillende 
invalshoeken denken. Ook films en series kunnen 
aanleiding geven voor een goed gesprek. ‘Snap je 
waarom die persoon dat deed?’ ‘Zou jij ook zo boos 
reageren?’  

Bezinning 
Juist de kersttijd, waarin zo verschillend met het vieren 
van het kerstfeest wordt omgegaan, leent zich ervoor 
om met uw kind door te praten over levensvragen. Wat 
is voor uw kind echt en belangrijk? Hoe kijkt het tegen 
de verhalen en rituelen aan? Vraag door naar wat uw 
kind bezighoudt, stimuleer het zelf zoeken naar 
antwoorden en probeer samen door te dringen tot de 
werkelijke betekenis van Kerstmis. 
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Medezeggenschapsraad (MR)                                          
De medezeggenschap op school is geregeld middels de 
medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit twee 
ouders en twee leerkrachten en heeft advies- en 
instemmingsbevoegdheden over zaken als 
onderwijskundige doelstellingen, de schoolgids, het 
schoolplan, het zorgplan, het aantrekken van nieuw 
personeel, de wijze waarop het geld besteed wordt, de 
communicatie en alles wat te maken heeft met veiligheid, 
gezondheid en hygiëne op school. De MR houdt één keer 
per jaar een voor alle ouders toegankelijke jaarvergadering 
om verslag te doen van het afgelopen schooljaar en vooruit 
te blikken op het nieuwe schooljaar. 
 
Oudervereniging De Bron                                              
Goed onderwijs organiseren wij samen met betrokken 
ouders. Daarom heeft De Bron een oudervereniging. Het 
bestuur van deze oudervereniging noemen we ook wel de 
ouderraad of OR en bestaat uit  (maximaal) 11 ouders. 
Onze OR ondersteunt het schoolteam en is erg actief met 
o.a.: 
• de organisatie van activiteiten rondom feestdagen, het 

cultuurproject of De Bron’s got talent, de 
Koningsspelen, de schoolreisjes, het groep 8-kamp, de 
musicalavond van groep 8, excursies en de 
Avondvierdaagse 

• ondersteuning bij niet-onderwijszaken, zoals de 
luizencontroles, het versieren van de school en het 
beheren van EHBO-dozen en schoolshirts                                             

• het behartigen van de gezamenlijke belangen van de 
ouders, zowel door gesprekken met de directie als 
door het organiseren van thema-avonden                                            

• advisering van de medezeggenschapsraad (MR) in 
beleidszaken die de gezamenlijke belangen van ouders 
raken. Denk bijvoorbeeld aan voor-, tussen- en 
naschoolse opvang, vakantieplanning en schooltijden.   

 
Alle ouders kunnen vrijwillig lid worden van de ouderver- 
eniging. Daarbij hoort een jaarlijkse contributie. Hiervan 
betaalt de OR activiteiten waarvoor de school van het 
ministerie geen vergoeding krijgt, maar die wél bijdragen 
aan een sfeervolle basisschoolperiode. Denk bijvoorbeeld 
aan het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest, carnaval, cultuur- 
en talentprojecten, de Koningsspelen en excursies. 

 

 

 
 
De contributie bedraagt € 30 per kind per schooljaar. 
Voor kinderen die instromen na 1 februari is de 
contributie € 15. Als uw kind na 1 mei instroomt, hoeft u 
dit schooljaar geen contributie te betalen. Tijdens de 
jaarvergadering geeft de penningmeester van de 
oudervereniging de leden inzicht in de besteding van 
hun contributie.                                                              
 
Voor het innen van de contributie vragen we u een 
doorlopende machtiging af te geven. Ouders die dat nog 
niet gedaan hebben, ontvangen hiervoor in het najaar 
een verzoek. Ouders van kinderen die tussentijds 
instromen ontvangen dit verzoek rondom de instroom 
van hun eerste kind.  
 
We hopen natuurlijk ook dit schooljaar weer op veel 
leden en daarmee op veel contributie, zodat we de 
kinderen deze leuke extra’s kunnen blijven geven! Mocht 
er voor u een reden zijn waarom u geen lid van de 
oudervereniging kunt worden, laat het dan gerust 
weten: we sluiten uw kind niet uit van deelname aan 
activiteiten. 
 
 
Extra financiële 
bijdrage 
De Bron is erg 
terughoudend in het 
vragen van financiële 
bijdrages van ouders. 
Het kan echter zijn dat 
er in de loop van het 
schooljaar initiatieven 
tot bijvoorbeeld extra 
excursies worden 
genomen die niet in de 
ouderraads- of 
schoolbegroting zijn 
opgenomen en die we 
toch erg belangrijk 
vinden om te laten 
plaatsvinden. We behouden ons daarom, met 
instemming van de MR, het recht voor om u in 
voorkomende gevallen om een financiële bijdrage te  

 

 
 
vragen. We streven hierbij naar een maximum van € 7,50 per 
activiteit. We hopen dat u hier begrip voor heeft. 
 
Tussenschoolse opvang (TSO)                                        
U kunt uw kind via Schoudercom aanmelden voor de TSO. Dit 
kunt u op twee manier doen: 
• via de groene Menu knop linksboven en 
• via Mijn gegevens rechtsboven. 
 
U ziet dan een overblijfschema. Hier kunt u aanvinken op 
welke dagen uw kind van de TSO gebruik gaat maken: op 
maandag, dinsdag en/of donderdag. Een deel van deze dagen 
is vanwege vakantie e.d. uitgezonderd. 
 
Mocht uw kind vanwege ziekte of om een andere reden toch 
een keer niet overblijven, dan kunt u het vinkje bij die datum 
tot uiterlijk 10.00 uur die dag weghalen. De leerkracht én de 
overblijfkracht controleren de aanwezigheid van kinderen met 
behulp van een dagschema en brengen eventuele correcties 
aan.  
 
De prijs per overblijfdag bedraagt € 1,75, inclusief gratis 
gekoelde, halfvolle melk. U ontvangt na elke maand via 
Schoudercom een individueel betaalverzoek voor alle keren 
dat uw kind die maand is overgebleven. U kunt kiezen uit drie 
betaalmethodes: 
• handmatige overschrijving 
• automatische incasso 
• overschrijving via iDEAL (dit kost u € 0,35 per betaling). 
 
Kinderen die zelf iets (gezonds) te drinken bij zich hebben, 
drinken dit tijdens de TSO. Alle andere kinderen mogen zelf 
kiezen of ze tijdens de TSO gekoelde, halfvolle melk of water 
willen drinken. 
 
Uw kind aanmelden voor de TSO betekent dat we ervan 
uitgaan dat u akkoord bent met onze TSO-regels die in 
Schoudercom staan. 
 
Voor meer informatie kunt u via het account overblijf-mailbox 
in Schoudercom contact opnemen met juf Nicolle. 
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KINDERTEKENINGEN 

Tekenen biedt ontspanning en vooral plezier. 
Het is voor veel kinderen een taal om zich te 
uiten. Onbewust laten ze veel van zichzelf op 
papier zien en tekenen ze over wat ze hebben 
meegemaakt. Bij het ene kind is de fijne 
motoriek eerder ontwikkeld dan bij het andere. 
Ook hebben sommige kinderen meer oog voor 
detail. Toch zijn er algemene fases te 
herkennen in de ontwikkeling van het tekenen.  

Krabbelfase (2 -5 jaar) 
Een kind ontdekt dat er iets verschijnt door 
met een potlood over papier te gaan. De 
motoriek is nog grof en er wordt vanuit de 
schouder getekend. Een kind van 4 kan rondjes 
of hartjes tekenen. Het herhaalt bepaalde 
figuren eindeloos en blijft experimenteren 
totdat het deze beheerst. Op een gegeven 
moment ontdekt een kind dat het iets kan 
uitbeelden: ‘Ik heb jou getekend, opa!’ Pas dan 
spreken we van tekenen in plaats van 
krabbelen. 

Kop-potelingfase (3 -6 jaar)  
De kop-poteling is het eerste poppetje dat een 
kind tekent. Het heeft alleen een hoofd en 
benen. Het ene kind breidt de figuur sneller uit 
dan het andere. Vanaf een jaar of 5 kan het 
een echt poppetje tekenen: twee rondjes 
(hoofd en buik) met armen en benen. Daarna 
volgen ogen, neus, mond, handen, vingers en 
kleding. 

  

Schemafase (4 -10 jaar)  
Jonge kinderen tekenen wat ze weten. Ze 
herkennen figuren zoals een ronde bal of een 
vierkant blokje. Dat tekenen ze dus. Oudere 
kinderen tekenen steeds meer dingen uit de 
buitenwereld: een boom, vlinder of bloem. En 
dingen die aansluiten bij wat ze gelezen, gezien 
of gehoord hebben. Bijvoorbeeld een boek of film 
over een verborgen schat en ze tekenen dan een 
schatkaart. Ook letten ze meer op kleur: niet 
alleen ‘mooie’ kleuren, maar kleuren zoals ze in 
werkelijkheid zijn.  

Waarneemfase (vanaf 8 jaar) 
‘Teken allemaal je eigen schoen na’: een 
opdracht die kinderen in groep 6 kunnen 
uitvoeren. Ze worden gewezen op de details en 
kunnen deze weergeven in hun tekening. De 
vorm, de verhouding lengte-breedte, een ronde 
of puntige voorkant, een hoge of lage hak. Waar 
zitten de naden, de gaatjes, de veters? Door de 
aandacht te focussen op details (‘Hoe kun je laten 
zien dat de schoen van leer is?’ ‘Waar is de kleur 
het donkerst, waar het lichtst?’) kan het 
tekentalent van kinderen zich steeds verder 
ontwikkelen. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Schoolbieb 
De bovenbouwkinderen kunnen elke dag in de schoolbieb 
terecht. De kinderen van de onderbouw kunnen dat op 
maandag, dinsdag en donderdag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De schoolbieb wordt bemenst door een leesconsulent van 
de Bieb, Ineke van Houtum, en onze biebvrijwilligsters 
Korrie Beukema, Leonie van den Broek en Hanneke 
Masselink. Hiernaast zetten we dit schooljaar, na een korte 
opleiding, ook enthousiaste leerlingen van groep 7 en 8 in 
de schoolbieb in. Om de openingsuren over wat meer 
mensen te verdelen, zijn we nog op zoek naar extra 
ouders. Dus het kan goed dat uw kind dit schooljaar ook 
nog andere gezichten in de schoolbieb ziet.   
 
Het is niet mogelijk om boeken die u bij een andere bieb 
heeft geleend bij de schoolbieb in te leveren! 
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EHBO-ers en Bedrijfshulpverleners (BHV-ers)                    
Op de Bron hebben vier leerkrachten een geldig EHBO-
diploma: juf Christa, juf Erna, juf Janneke en meester 
Marco.                                                                         
Juf Angeline, juf Christa, juf Janneke, juf Marion, juf 
Nicolle, meneer Jo en meester Marco zijn gediplomeerde  
BHV-ers (Bedrijfshulpverleners). 
 
Schoolmaatschappelijk werkster: Wilmy Grommen 
U kunt bij het maatschappelijk werk op school terecht 
voor al uw vragen en zorgen over het gedrag van uw 
kind, over de opvoeding en over uw thuissituatie. De 
schoolmaatschappelijk werkster van De Bron is Wilmy 
Grommen. Zij kan u helpen met vragen als: 
• Ik heb geen geld om voor mijn kind gympen te kopen. 

Hoe los ik dat op? 
• Waarom is mijn kind zo verdrietig? 
• Hoe maak ik mijn kind weerbaar? 
• Hoe vertel ik mijn kind dat we gaan scheiden? 
• Bij wie kan ik terecht voor hulp voor mijzelf? 
U kunt voor het maken van een afspraak met Wilmy 
contact opnemen met Farent, bereikbaar via 073 – 644 42 
44, maar u kunt ook een afspraak maken via onze 
zorgcoördinatoren: juf Elisabeth voor de kleutergroepen, 
groep 3 en 5 en juf Inge H. voor de groepen 4, 6, 7 
en 8.  
 
Jeugdverpleegkundige: Mariana Jonas 
Onze jeugdverpleegkundige is Mariana Jonas. Zij werkt 
als jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau 
Maaspoort. Daarnaast is zij de jeugdverpleegkundige die 
aan De Bron gekoppeld is.  
 
Maar het consultatiebureau is toch alleen voor baby’tjes 
en vaccinaties? Dat denken veel ouders, maar dat klopt 
niet! Het consultatiebureau biedt ondersteuning bij de 
opvoeding van kinderen van 0 tot 18 jaar. Met welke 
vragen kan ik bij een jeugdverpleegkundige terecht? Met 
al uw vragen omtrent uw opgroeiend kind! Over voeding,  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
slapen, gezondheid, gedrag, pesten, uw thuissituatie, de 
ontwikkeling, dus overal waar u een vraag over kunt 
hebben. Kan Mariana u niet verder helpen met uw vragen? 
Dan verwijst zij u graag door naar de juiste personen.  
 
Mariana is altijd bereid om bij u thuis op bezoek te komen 
om dingen te bespreken of even telefonisch te sparren. Dus 
als u vragen heeft of als u ergens tegen aanloopt, benadert 
u haar dan gerust! Zij is bereikbaar via m.jonas@ggdhvb.nl 
en 06 – 58 08 95 54.  
 
Als u belt is er een grote kans dat Mariana in een overleg 
zit, een consult heeft of bij iemand thuis is. Dus u kunt het 
beste een Whatsapp-berichtje sturen, zodat u een afspraak 
kunt maken. Op deze manier is zij het makkelijkst 
bereikbaar en reageert ze het snelst! Eventjes heen en weer 
Whatsappen om dingen kort  te bespreken vindt zij ook 
geen probleem! 

Schooltandarts                                                             
De Dentalcar van de schooltandartsendienst komt twee maal 
per jaar. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact 
opnemen met de jeugdtandverzorging onder nummer 073 – 
641 65 65. 

Preventie MachtsMisbruik (PMM) en Anti-
pestcoördinatoren 
We hebben twee interne contactpersonen voor  
machtsmisbruik: juf Erna en juf Rilana. Voor de kinderen 
heten zij de vertrouwensjuffen. Zij zijn tevens onze anti-
pestcoördinatoren.  
Ouders en kinderen kunnen bij hen terecht met klachten 
over machtsmisbruik (waaronder ook seksuele intimidatie) 
en voor pestproblematiek.                                                   
De interne contactpersonen bemiddelen niet zelf, maar 
vertellen u (of uw kind) welke stappen ondernomen kunnen 
worden. Zij kunnen u of uw kind ook doorverwijzen naar één 
van de externe vertrouwenspersonen van Vertrouwenswerk.  
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REGELS EN GRENZEN 

Regels en grenzen zijn onmisbaar in de opvoeding. 
Kinderen hebben duidelijkheid nodig. Ze willen 
weten wat de regels zijn en wat daarbinnen hun 
speelruimte is. Die speelruimte geeft hen de 
mogelijkheid om zelf te ontdekken tot hoe ver je 
kunt gaan en welke gevolgen iets heeft. Zijn grenzen 
onduidelijk, dan geeft dat kinderen een onveilig en 
onzeker gevoel.  
Als een kind hoort: ‘Je mag zelf weten wat je met je 
zakgeld doet’ of ‘Je moet alles kunnen zeggen’ dan 
komt het voor vervelende verrassingen te staan als 
u toch boos wordt bij onverantwoorde uitgaven of 
een grote mond. Handiger is om af te spreken: ‘Ik  
geef je zakgeld, maar daarvan moet je ook 
verjaardagscadeautjes kopen.’ En: ‘Als je iets 
dwarszit mag je het altijd zeggen, maar wel netjes.’ 
 
Overlegcultuur 
Bij het vaststellen van de regels is het goed om 
kinderen erbij te betrekken. De ‘overlegcultuur’ is 
niet voor niets van deze tijd, al moet die niet te ver 
doorschieten. Kinderen doen mee, maar bepalen niet 
alles. Er zijn nu eenmaal anderen waar je rekening 
mee moet houden en u hebt als ouder een andere 
positie in het gezin dan uw kind. Regels zijn er om 
de hele samenleving, ook de kleine van het gezin, 
gesmeerd te laten lopen.  

 

                         

 

 

 

 
 

 

 

 

Door samen het hoe en waarom van de gezinsregels 
te bespreken, snappen kinderen waarom ze zich er 
aan moeten houden. Al blijft het soms nodig iets 
honderd keer te zeggen. En hadden ze zelf ook niet 
bedacht wat de ‘straf’ zou zijn bij overtreding? Zo 
krijgt uw kind de mogelijkheid om bezig te zijn met 
goed en fout. Oftewel: zo ondersteunt u de morele 
ontwikkeling. 
 
Vrijheid 
In de meimaand staan we stil bij wat vrijheid 
betekent. Dat is niet ‘alles kunnen doen wat je wilt’. 
In de samenleving betekent vrijheid dat iedereen 
recht heeft zijn leven zo in te richten als het hem 
goeddunkt, maar wel volgens de regels van de wet 
en niet ten koste van anderen.  

Jonge kinderen gehoorzamen omdat de regels nu 
eenmaal zijn opgelegd door de ouders en omdat ze 
lief gevonden willen worden. Kinderen in de 
middenbouw zijn heel gevoelig voor regels en willen 
het graag goed doen. Oudere kinderen denken meer 
na over de intentie waarmee iemand iets doet. Ze 
houden minder rekening met opgelegde regels 
waarvan ze de zin niet zien. Leg daarom altijd het 
waarom uit, zodat kinderen het logisch vinden zich 
aan bepaalde regels te houden.  
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Schoolreisje en kamp 
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 gaan in het najaar op 
schoolreisje. De kosten hiervan bedragen € 25.  
Groep 8 gaat in het najaar drie dagen met de fiets op 
kamp. We doen dan een leuk uitstapje en ondernemen ook 
allerlei andere leuke activiteiten. We sluiten af met een 
bonte avond. De kosten voor het kamp bedragen €90.  
Als u nog geen doorlopende machtiging voor het schoolreisje 
en kamp heeft afgegeven, ontvangt u in het najaar een 
betaalverzoek. Mocht er voor u een reden zijn waarom u het 
schoolreisje of kamp niet kunt betalen, laat het dan gerust 
weten: we sluiten uw kind niet uit van deelname. 
 
Tropenrooster                                                                
Vanwege de vaker 
terugkomende warme periodes 
rond de zomervakantie, werken 
we met een tropenrooster 
wanneer het KNMI een warme 
periode van minimaal 3 dagen 
rond de 30 graden of warmer 
aankondigt. Het tropenrooster 
wordt uiterlijk één dag van 
tevoren aangekondigd en houdt 
in dat we een continurooster draaien van 7.30 uur tot  
13.00 uur. De keerkrachten lunchen tijdens de 
tropenroosterdagen samen met de kinderen op school. Wilt 
u daarom uw kind(eren) op deze dagen dus zowel voor de 
kleine pauze als voor de lunch iets te eten en drinken 
meegeven? 

 
We begrijpen dat het hanteren van een tropenrooster 
organisatorische problemen kan opleveren, maar vragen in 
het belang van de kinderen om uw begrip en medewerking. 
Mocht u echter onverhoopt de opvang van uw kind(eren) 
niet geregeld krijgen, dan is er een noodopvangmogelijk-
heid op school.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bedanken hulpouders                                                 
Ook dit jaar zullen zich ongetwijfeld weer veel ouders 
voor onze school inzetten. Sommigen één keer, anderen 
vaker, maar een hele grote groep bijna wekelijks. 
Hoewel we alle ouders dankbaar zijn voor de geboden 
hulp, willen we vooral die laatste groep toch even 
speciaal in het zonnetje zetten. Dat doen we samen met 
de kinderen op een speciale bedankochtend. Dus 
spelletjes-, lees-, reken-, computer-, poets-, was-, 
klassen- en klusouders, OR-leden, overblijfkrachten en 
alle andere vaste hulpouders: reserveer alvast 
woensdag 12 juli in uw agenda! 
 
Foto’s                                                                                   
We maken ook dit schooljaar weer foto’s van alle 
speciale gebeurtenissen op en van school. Hierbij 
houden we natuurlijk rekening met uw toestemming in 
het kader van de AVG.  
  
Video-opname                                                                
We maken soms algemene video-opnames in de klas. 
Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals 
video-interactie begeleiding. Deze video-opnames  
gebruiken we alleen intern en vanwege de privacy gaan 
we er vanzelfsprekend zorgvuldig mee om. Als er een 
specifieke reden voor video-observatie van één bepaalde 
leerling is, dan vragen we u daar uiteraard eerst 
toestemming voor.  
 
Aanmelding                                                             
Als u een zoon of dochter in de leeftijd van 0 tot 3 jaar 
heeft die nog niet is aangemeld, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn om dit kind alsnog aan te melden? Dan  
hebben we een helder beeld van het aantal leerlingen in 
de komende schooljaren. Alvast bedankt voor uw 
medewerking! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Uitstroom                                                                     
De kinderen van groep 8 die in 2019, 2020, 2021 en 2022 
onze school hebben verlaten, zijn bij de volgende schooltypen 
toegelaten: 
 
schooltype      2019      2020        2021     2022 

Praktijkonderwijs 6 % 0 % 0 % 0 % 

VMBO-B/K of K/T 12 % 9 % 12 % 22 % 

VMBO-K/T 0 % 9 % 8 % 13 % 

VMBO-T/HAVO 19 % 45 % 32 % 39 % 

HAVO/VWO 50 % 32 % 28 % 22 % 

VWO 13 % 5 % 20 % 4 % 

 
Toelichting:                                                                                                                          
VMBO = voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs       
Het VMBO heeft vier leerwegen. Die verschillen van elkaar in 
niveau en hoeveelheid theoretisch en beroepsgericht 
onderwijs. Het VMBO kent:                            
• de basisberoepsgerichte leerweg (B)                                   
• de kaderberoepsgerichte leerweg (K)                               
• de theoretische leerweg (T) (te vergelijken met de 

vroegere MAVO)           
• de gemengde leerweg (K/T).  
HAVO = hoger algemeen voortgezet onderwijs                
VWO = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs  
(atheneum/gymnasium). 
 
Sommige kinderen krijgen een gecombineerd advies, 
bijvoorbeeld HAVO/VWO. Soms is het namelijk nog niet 
helemaal duidelijk welke van de twee richtingen een leerling 
het beste kan kiezen. De meeste scholen voor Voortgezet 
Onderwijs hebben brugklassen die bij zo’n gecombineerd 
advies aansluiten (bijvoorbeeld een HAVO/VWO-brugklas). 
Pas na de brugklas kiest een kind dan voor de HAVO of het 
VWO.  
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LEREN KIEZEN  
 
‘Wil je pindakaas of ham?’ ‘De rode trui of toch de 
witte?’ ‘Buiten spelen of knutselen?’ Kiezen begint al op 
jonge leeftijd. Over zaken die misschien niet heel 
belangrijk zijn, maar toch een kans geven te oefenen 
met het nadenken over je eigen voorkeuren. 
Bewust kunnen kiezen is een vaardigheid die een kind 
goed kan gebruiken. Want dat geeft controle over een 
soms chaotische wereld. En vertrouwen om je eigen 
leven vorm te geven. 
Bewust kiezen betekent alternatieven afwegen. Daar 
speelt zowel je verstand als je gevoel een rol bij. En bij 
bewust kiezen hoort ook: vooraf bedenken wat de 
gevolgen kunnen zijn en achteraf beoordelen of je 
keuze goed was. 

Dilemma’s             
Kiezen is soms lastig. Als je bijvoorbeeld maar 6 
kinderen mag uitnodigen voor je verjaardagsfeestje. Of 
als je moeten kiezen tussen wat leuk is (spelen met je 
vrienden) en wat goed is (je zieke buurmeisje 
bezoeken). Ieder heeft zijn eigen stijl om tot die keuzes 
te komen. De ene stijl is daarbij wel effectiever dan de 
andere. Is uw kind een emotionele, impulsieve of juist 
uitstellende kiezer? Maak uw kind bewust van zijn eigen 
stijl en vraag door: ‘Wat gebeurt er als je dat kiest?’ 
Kinderen hebben vaak creatieve oplossingen. 

 

 

 

 

 

 

Soort kiezer 
Emotionele kiezer: Uw kind kiest vanuit het gevoel. Tip: 
Help uw kind de voors en tegens op een rij te zetten en 
prioriteiten te stellen.  
 
Eigenzinnige kiezer: Uw kind laat zich niet snel 
beïnvloeden door anderen. Tip: Laat uw kind zijn 
mening toelichten en stimuleer het zelf conclusies te 
trekken.  
 
Impulsieve kiezer: Uw kind kiest het eerste wat in hem 
opkomt. Tip: Leer uw kind denktijd in te lassen. Laat 
het achteraf nadenken over de keuze. 
 
Intuïtieve kiezer: Uw kind kan niet precies uitleggen 
welke afwegingen hij maakt. Tip: Vraag uw kind 
achteraf of de keuze goed voelde en klopte. 
 
Rationele kiezer: Uw kind weegt verschillende 
argumenten tegen elkaar af en kiest daar uit. Tip: Uw 
kind is in staat zelf te kiezen. Laat merken dat u dat 
waardeert. 
 
Meegaande kiezer: Uw kind laat zich makkelijk 
beïnvloeden door anderen. Tip: Vraag wat uw kind zou 
kiezen als er niemand bij was. 
 
Uitstellende kiezer: Uw kind stelt de beslissing uit, vaak 
uit angst verkeerd te kiezen. Tip: Stel deadlines voor 
keuzes. Help uw kind begrijpen dat iedereen fouten 
maakt en dat dit niet het einde van de wereld betekent. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gevonden voorwerpen                                                 
We leggen kleine gevonden voorwerpen in een bakje bij 
onze conciërge meneer Jo. Gevonden kleding en grotere 
voorwerpen vindt u in de witte wasmand in het halletje.                                                                   

Kapot materiaal                                                        
Schoolmateriaal dat de kinderen kwijt of kapot maken 
moeten ze zelf vervangen.           

Luizentassen 
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 hebben een van 
naam voorziene luizentas. Hier kunnen ze hun jas en tas 
in doen. Mocht de luizentas van uw kind stuk gaan, dan 
vragen we u de tas zelf te repareren. Mocht de tas niet 
meer te maken zijn, dan kunt u voor € 3 bij onze 
conciërge meneer Jo een nieuwe kopen.  
 
Onderwijs in ontwikkeling  
We gaan dit schooljaar aan de volgende ontwikkelpunten 
werken. 
 
Leerstofaanbod: 
• het borgen van BLINK, onze vakoverstijgende 

methode voor wereldoriëntatie 
• het invoeren van het werken met de methode LIST 

(Lees Interventieproject voor Scholen met een 
Totaalaanpak) voor motiverend Voortgezet Technisch 
Lezen  

• het schoolbreed versterken van de executieve 
functies (zoals planning, prioritering, aandachtsduur, 
zelfregulatie, taakinitiatie, doorzettingsvermogen en 
timemanagement) en het in de groepen 7 en 8 
werken met Blits, een programma om 
studievaardigheden te trainen 

• het middels 'Kidsgierig Onderbouw’ en 'Kidsgierig 
Bovenbouw’ verzorgen van tweewekelijks aanbod aan 
kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken en 
hier ook in de groep mee verder kunnen 

• het middels de Bossche Cultuur- en leesroute en 
Méér muziek in de klas verzorgen van kwalitatieve en 
betekenisvolle cultuur- en leeseducatie. 
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Pedagogisch klimaat: 
• het borgen van het werken met Kwink, onze digitale 

methode voor sociaal-emotioneel leren (hiermee werken 
we aan een sociaal veilige groep, dit combineren we met 
onze levensbeschouwelijke methode Trefwoord) 

• het, door eigen leerkrachten, bieden van een 
mediatietraining aan leerlingen uit de groepen 7 en 8 

• het, mede door een eigen leerkracht, bieden van een 
Wishtraining aan groep 6 

• het borgen van het antipestprotocol.  
 
Didactisch handelen: 
• de borging van zelfstandig werken/doorgaande lijn, o.a. 

door eenheid in takenbladen en collegiale consultatie, 
d.w.z. klassenbezoeken met behulp van de kijkwijzer 

• de betrokkenheid, het eigenaarschap, de leerbeleving en 
het differentiëren tijdens de instructie optimaliseren, 
talentontwikkeling en het toepassen van 21st-century 
skills. 
 

Leerlingenzorg: 
• elkaars expertise (die van taal-, reken- en hoogbegaafd- 

heidsspecialisten) blijven inzetten bij het (tussentijds) 
evalueren van groepsplannen en collegiale consultatie, 
zodat we groepsplannen kunnen continueren en evaluaties 
kunnen optimaliseren 

• het werken aan en evalueren van het beleidsplan voor 
kinderen die extra uitdaging nodig hebben 

• het in het leerlingenoverzicht en in onze leerlingen- 
administratie Esis actueel houden van de zorgniveaus 

• het, in het kader van het Passend Onderwijs, werken met 
het vernieuwde en geüpdate School Ondersteunings 
Profiel (SOP) 

• het door de zorgcoördinatoren bieden van een actieve 
betrokkenheid bij het zorgteam 0-4 jaar van het 
kindcentrum en het zorgteam 4-13 jaar binnen De Bron 
(School Maatschappelijk Werk, jeugdverpleegkundige en 
externen) 

• het verzorgen van arrangementen in het kader van 
Passend Onderwijs. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteitszorg: 
• het met de Nationaal Plan Onderwijs (NPO)-gelden, naar aanleiding 

van de NPO-scan, inzetten van extra personeel (extra tijd voor 
zorgcoördinatoren, extra leerkrachten en onderwijsassistenten) en 
extra materialen om coronahiaten bij leerlingen weg te werken 

• leerkrachten werken in de projectgroepen EDI-model (Expliciete 
Directe Instructie), Hoogbegaafdheid, Taal, Rekenen, Zorg en 
Kleuteronderwijs met kwaliteit aan schoolontwikkeling en maken per 
vakgebied kwaliteitskaarten, zodat afspraken helder zijn 

• het onder team, ouders en leerlingen houden van tweejaarlijkse 
tevredenheidspeilingen via de Kind Centrum Monitor (KCM)  

• het, naar aanleiding van school- en trendanalyses en hiaten binnen de 
methode of binnen een groepsovergang, teambreed bekijken waar 
aandacht voor moet zijn, hierop anticiperen en materiaal inzetten en 
hoge doelen stellen om zo een goed uitstroomniveau te behouden. 

 
Professionalisering: 
• bij studiedagen het accent leggen op professionalisering inzake de 

doorgaande lijn in het EDI-model, collegiale consultatie en 
groepsbezoeken 

• LIST-scholing voor team (groep 4 t/m 8) 
• Scholing KIJK, ons observatie- en registratie-instrument bij de kleuters 
• het werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen  
• het volgen van individuele (herhalings)cursussen/opleidingen, het 

onderhouden van netwerken en het geven van terugkoppeling. 
 

Beheer: 
• het verder realiseren van een uitdagende leeromgeving.  
 
Communicatie: 
• het borgen van het ouderportaal 'Schoudercom' 

(SCHool/OUDER/COMmunicatie), in combinatie met nieuwsbrieven  
• de verdere uitbouw van de vorming van een kindcentrum voor 

kinderen van 0 tot 13 (BS De Bron, Montessorischool Merlijn, KDV en 
Peuteracademie Kinderspeelkasteel, BSO Kinderspeelkafee en het 
Kindersportfort).   
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                                                  Intern 
 

 

 

 

 

 

Ons team 

Directeur                                                                       
Marco Meima                                                                    
Anjervallei 85                                                                  
5237 LB ’s-Hertogenbosch                                                                                                   
073 – 644 91 76 (werk)                                                     
073 – 644 41 23 (privé)                                         
info.debron@stichtingtalentis.nl                                                                    

Leerkrachten De Giraffen                                                       
Inge Bruurmijn-Jenniskens en Lizanne 
Moreira 
 
Leerkrachten De Leeuwen                                                     
Esther Brocatus en Lizanne Moreira 
 
Leerkrachten De Olifanten                                                         
Marion van Bergem en Marga Knots 
 
Leerkrachten groep 3 
Christa Baijens en Rilana Beffers 
                                                       
Leerkrachten groep 4 
Erna de Groot en Elisabeth Grandia 
 
Leerkrachten groep 5 
Katja Gerbrands en Inge Hoekstra 
 
Leerkrachten groep 6 
Rob van den Hoven en Christa Baijens 
 
Leerkrachten groep 7 
Angeline van Dijk en Pien Vorstenbosch 
 
Leerkrachten groep 8 
Janneke van den Heuvel en Ilse Verdonk 
 

 
 

Onderwijsassistenten groep 1 t/m 8 
Anjo van de Meerakker, Christelien de 
Man, Isabel Stuiver, Lydia Cooijmans, 
Chantal van Houtum en Pien 
Vorstenbosch 

 
Gymdocenten 
Pien Vorstenbosch en Marco Meima 
 
Conciërge  
Jo Verhoeven 
 
Managementassistente, coördinator 
Oudercontacten & PR en coördinator 
TSO 
Nicolle de Boer 

 
 

Interne taakverdeling 
 

Zorgcoördinatoren                                             
Elisabeth Grandia (kleutergroepen, groep 
3 en 5) 
Inge Hoekstra (groep 4, 6, 7 en 8) 

  
ICT-ers (Informatie, Communicatie, 
Technolgie) 
Inge Bruurmijn-Jenniskens en Angeline 
van Dijk 

                                                                                             
Leerkrachten Preventie 
MachtsMisbruik 
(PMM)/Vertrouwensjuffen en Anti-
pestcoördinatoren 
Erna de Groot en Rilana Beffers 

 
 
 

Overige interne 
contactpersonen 

 
Voorzitter Oudervereniging                                                                      
Annemarie de Ruiter-Hamer 
06 – 33 08 77 81  

                                                                                               
Penningmeester 
Oudervereniging 
Hester Oude Ophuis-Zuidema 
06 -34 04 14 16 
hesterzuidema@me.com 
 
Beheerder TSO-financiën                                         
Henk de Boer 
06 – 51 21 37 17 
tsofinanciën@stichtingtalentis.nl  

 
Voorzitter 
Medezeggenschapsraad De 
Bron                           
Mike Bos 
06 – 19 07 68 98 
 
Directeur Stichting Talentis 
Ton Reijnen  
Kasteellaan 2 
5281 CP Boxtel 
0411- 6111 641 
info@stichtingtalentis.nl  
 
Bestuursvoorzitter Stichting 
Talentis    
Riet Voets 
Te bereiken via het 
stichtingskantoor 
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                                                 Extern 

  
 

 

 
 

BSO Het Kinderspeelkasteel (Partou)                                    
Zilverpopulier 93 
5237 HW ‘s-Hertogenbosch 
073 – 644 59 31   
kinderspeelkasteel@partou.nl 
www.partou.nl 
  
Externe vertrouwenspersonen                                           
Marijke Creemers 
06 – 20 53 70 95 
marijkecreemers@vertrouwenswerk.nl 
www.vertrouwenswerk.nl  
 
Jacqueline Klerkx 
06 – 22 34 81 29 
jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl 
www.vertrouwenswerk.nl  
 
GGD, Jeugdgezondheidszorg 
Pettelaarpark 10 
‘s-Hertogenbosch   
088 – 368 7000                                          
contact@ggdhvb.nl 
www.ggdhvb.nl                                                       
 
Jeugdarts 
Suzanne van der Velden 
 
Jeugdverpleegkundige 
Mariana Jonas 
06 – 58 08 95 54 
m.jonas@ggdhvb.nl  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Inspectie van het onderwijs                   
info@owinsp.nl                                              
www.onderwijsinspectie.nl                                             
 

De Inspectie heeft 
vertrouwensinspecteurs voor ernstige 
problemen op het gebied van seksueel 
misbruik, seksuele intimidatie, fysiek 
of psychisch geweld (waaronder 
pesten), discriminatie en 
radicalisering. Zij zijn bereikbaar via : 
0900-111 31 11. 
 

Leerplichtconsulent                                                      
Cilla Rijnbeek 
073 – 615 53 26 
c.rijnbeek@s-hertogenbosch.nl 
www.s-hertogenbosch.nl 
 
Ouders van Waarde 
Postbus 125                                                                   
3970 AC Driebergen                                                       
0343 – 51 34 34                                              
info@ouders.net 
www.ouders.net 
 

Samenwerkingsverband SWV PO 
De Meierij 
Hervensebaan 9 
5232 JL ’s-Hertogenbosch 
073 – 85 11 300 
secretariaat@demeijerij-po.nl 
www.demeierij-po.nl  

 

 
 
 
 
                                      

 

 
 
 
 
 

School Maatschappelijk Werk Farent 
Wilmy Grommen 
073 – 644 42 44 
info@farent.nl  
www.farent.nl 

 
Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs 
(GCBO) 
Postbus 394 
3440 AJ Woerden 
070 – 386 16 97 
info@gdcbo.nl  
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl  

 
   Klachtencommissie Stichting KOMM                                                       

T.a.v. Mevr. mr. M.A.M. Arends-Deurenberg 
Postbus 1040 
5602 BA Eindhoven 
06 -15 88 49 73 
m.arends@komm.nl 
www.komm.nl 
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Bijlage II Checklist start- en voortgangsgesprek 
 

 
 
 
 
 
Wilt u doelgericht het voortgangsgesprek of de ouderavond ingaan? OUDERS VAN 
WAARDE stelde voor u een checklist samen die u helpt het gedrag en de 
ontwikkeling van uw kind op school te bespreken. Met deze lijst kunt u zich thuis 

voorbereiden op het gesprek. Bedenk van tevoren ook voor elk onderdeel wat u 
zelf over uw kind wilt vertellen. 
 
MOTORIEK 
Hoe is de motoriek? 
(´grof´: buitenspel, gymnastiek en ´fijn´: tekenen, knutselen). 
Hoe is het schrijven? 
 
WERKHOUDING  
Hoe is de concentratie en inzet?  
Heeft mijn kind zelfvertrouwen? 
Hoe werkt mijn kind? (netheid, werktempo, zelfstandig werken) 
Heeft mijn kind veel of extra uitleg nodig? 
 
SPEL 
Hoe speelt mijn kind met andere kinderen? (bazig, afwachtend, liever samen of 
liever alleen) 
Hoe gaat hij met materiaal om? (zorgvuldig, slordig, creatief, inventief, 
onhandig...) 
Is mijn kind rustig of juist luidruchtig? 
Zijn er dingen die mijn kind bijzonder leuk of moeilijk vindt? 
 
SOCIAAL-EMOTIONEEL GEDRAG 
1. Contact met de leerkracht 
Voelt mijn kind zich op zijn gemak? 
Vertelt mijn kind spontaan of wacht hij af? 
Houdt het zich aan regels? 
Vraagt hij veel aandacht?  
 
2. Contact medeleerlingen 
Hoe ligt mijn kind in de groep? Pest hij wel eens of wordt hij gepest? 
Is mijn kind hulpvaardig en houdt hij rekening met anderen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Zelfbeeld 
Heeft mijn kind een goed beeld van zijn eigen mogelijkheden? 
Hoe gaat mijn kind op school met emoties als teleurstelling, boosheid, blijheid 

om? 
  
 
LEZEN 
1. Voorbereidend (onderbouw)  
Kent mijn kind de letters en de basisbegrippen links/rechts en voor/achter?  
Zijn er speciale knelpunten? 
2. (onder-, midden- en bovenbouw) 
Op welk niveau leest mijn kind? Hoe is de toon waarop mijn kind leest? (o.a. 
leestekens) 
Begrijpt mijn kind ook wat hij leest? 
 
TAAL: 
Hoe is de woordenschat en het taalgebruik? 
Kan mijn kind goed spellen? Wat is het niveau? 
Waar is mijn kind op dit moment mee bezig?  
  
 
REKENEN 
1. Voorbereidend (onderbouw) 
Kent mijn kind de cijfers? 
2.(onder-, midden- en bovenbouw)  
Waar is mijn kind mee bezig, wat is hij aan het leren?  
Wat is het niveau? Zijn er knelpunten? 
 
ANDERE VAKKEN 
Zijn er bijzonderheden bij de anderen vakken, als verkeer, aardrijkskunde, 
geschiedenis? 
Besteedt mijn kind voldoende tijd en aandacht aan het huiswerk? 
 
ALGEMEEN 
Wat is de algehele indruk van mijn kind? Zijn er dingen waar ik als ouder extra 
aandacht aan kan of moet besteden? 

 


