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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 10. In het eerste item van dit Schakeltje
staan wij stil bij de verschrikkelijke aanslagen in Christchurch en Utrecht. In het
vorige Schakeltje zeiden we u al toe: u krijgt een verslag over de veiligheidsbeleving
door de leerlingen. Een wel heel wrange combinatie.

Vlag halfstok
Op alle scholen van de VCO hangt vandaag de vlag halfstok.
Wij rouwen mee met de nabestaanden van de slachtoffers in de Masjid Al Noor moskee
en de Linwood moskee in Christchurch, Nieuw Zeeland.
Wij nemen afstand van het gedachtengoed dat de dader via internet verspreidde.
Leugens over moslims die het vrije Westen overnemen.
Wij geloven dat moslims en christenen veel delen. Zowel in de Koran als in de Bijbel is
het grote gebod: Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Alleen samen kunnen
wij de grote problemen waar wij voor gesteld zijn; als de opwarming van de aarde, het
voedseltekort in grote delen van de wereld, de uitbuiting van kinderen, de drugshandel,
enz. bestrijden.
Elke terrorist die in de naam van zijn God een aanslag pleegt op medeschepselen, maakt
zijn geloofsgenoten te schande en handelt in strijd met wat zijn heilig boek leert.
Elke vergelding van geweld met nieuw geweld, zoals gisteren in Utrecht, is een stap naar
chaos.
Ons antwoord op het geweld tegen moslims in Nieuw-Zeeland, maar ook in Nederland, is
de vlag die vandaag halfstok hangt. Ons antwoord tegen de haat is het gebed van
Franciscus van Assisi:
Heer, maak mij tot een instrument van uw
vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Groei van de school
In de afgelopen maanden is het aantal leerlingen zodanig toegenomen (van 267 op 1
oktober naar 287 op 1 maart), dat wij een groeisubsidie hebben gekregen. Daar zijn we
heel blij mee. Deze subsidie gebruiken wij om vervanging van
leerkrachten te bekostigen voor studies en cursussen. Zo volgt
meester Michiel een opleiding tot rekenspecialist. In één van de
Schakeltjes zal hij daar iets meer over vertellen. Juf Anita
volgt een opleiding tot intern begeleider. Er zijn meer collega’s
die een studie volgen, maar dit doen zij niet op hun werkdagen.
Ook vervangen wij leerkrachten om eens bij elkaar in de klas te
kijken, of om kindgesprekken te voeren.

Instroomgroep
De snelle groei van de school is het meest voelbaar in de instroomgroep. Na de
herfstvakantie startte deze groep met 8 leerlingen, maar inmiddels zijn het er 26 -!
Om het voor alle leerlingen fijn en veilig te houden, gaan wij het volgende doen:
Bram van ’t Slot komt na zijn verjaardag (20 maart) voorlopig als laatste kleuter in deze
groep. Op 23 mei komt Marc van Kleeff als de hekkensluiter binnen. Dan hebben we 28
leerlingen in de groep en is de groep vol.
In de andere groep 1 (groep 1a/2a) komen in april en mei de volgende leerlingen: Elena
Kramer, Silvan Rijskamp, Divine Sali en Liv van
Pijkeren. Dan zijn er 29 leerlingen in deze groep en is
ook deze groep vol.
Alle leerlingen die ná 1 juni 2019 en vóór 29
september 2019 4 jaar worden zijn welkom op de
wisselmiddag van 11 juli om kennis te maken met de
nieuwe groep en met de leerkracht. Zij starten na de
zomervakantie op 2 september in hun groep.

Een 8,5 voor veiligheid en welbevinden!
In de groepen 5-8 is vorige week de Vragenlijst Veiligheid Leerlingen 2019 afgenomen.
Wij stellen als leerkrachten de kwaliteit vast. Maar het is zaak te weten wat anderen
vinden van deze kwaliteit. In een oneven jaar vragen wij leerlingen hoe zij de veiligheid
en het welbevinden op de Schakel beleven. In een even jaar vragen wij hetzelfde aan u
als ouders en/ of verzorgers. De bevindingen delen wij met de inspectie. Ook wordt
het rapport besproken in de medezeggenschapsraad.
De leerlingen geven de Schakel een 8,5. Een prachtig cijfer, waar wij als leerkrachten
heel blij mee zijn. Goede prestaties door de leerlingen beginnen met welbevinden. Aan
de vele persoonlijke opmerkingen te zien, hebben de leerlingen de moeite genomen om
zich eerlijk uit te spreken. Dank jullie wel, jongens en meisjes!

Er zijn geen onderdelen die om een breed plan van aanpak vragen, omdat alle onderdelen
als ‘ruim voldoende’ tot ‘uitstekend’ zijn beoordeeld. Toch zijn er per groep wel
verschillen. Als een groep op een onderdeel wat lager scoort, zal de leerkracht
daarover met de groep in gesprek gaan. Ook zijn er op uitkomsten soms grote deviaties
te zien. [Een voorbeeld: ‘Er wordt gepest op het
plein’. De helft van de klas vult in: ‘helemaal niet’
en de andere helft vult in: ‘heel vaak’. Het
gemiddelde geeft dan aan dat er niet opvallend
veel gepest wordt, maar deze uitslag is zeker
een reden om met een groep in gesprek te gaan
over het verschil in beleving.]
Door te klikken op de link komt u bij de
slotconclusies en ziet u per beleidsterrein welk
onderdeel door de leerlingen het hoogst – en
welk onderdeel het laagst gewaardeerd is.
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Datum Tijdstip
19
19.30-21.00
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08.30-12.30
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09.00-12.00
21
08.30-15.15
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08.30-12.00

Activiteit
Plaats
Medezeggenschapsraad
Juf Marloes van der Harst is jarig
Juf Gerrie afwezig, juf Denise vervangt haar
Wereld Wijde Wiskunde Wedstrijd
Juf Gerrie afwezig, meester Aart vervangt haar
Juf Gerrie afwezig, meester Aart vervangt haar

Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur
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