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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 27, het eerste Schakeltje van dit
schooljaar. In deze brief vindt u o.a. informatie over de vrijwillige ouderbijdrage.

Start van het jaar
We hopen dat uw kind heeft genoten van de vakantie, al was het soms wel heel erg
warm. We hopen ook dat er weer zin is om te starten met het schoolwerk. Wij als
collega’s vonden het in ieder geval fijn om elkaar weer te zien en de klassen in te richten
om met elkaar veel en fijn te leren. Freek ten Klooster, voorzitter van College van
Bestuur, schreef het volgende aan de teams van de VCO-scholen: (…) Maar geef ook
minstens zoveel ruimte aan het mindere, het verdrietige wat voorbij gekomen is in de
afgelopen weken. Het leven is immers zoveel intenser dan we het elkaar vaak
voorspiegelen. Een gaaf team zijn, betekent dieper mogen gaan, door ook naar het
‘lastige’ van de ander te luisteren en er dan voor elkaar te zijn. Ik denk hierbij speciaal
even aan het team van de Willem Alexanderschool. Zij kregen in de voorlaatste week
het verdrietige bericht dat de moeder van twee van hun leerlingen is overleden. Dan
valt alles even weg. Dan is er echt even geen vakantiegevoel meer. Dan is er schrik en
emotie, en dan is er meteen ook van alles te doen, te organiseren, te communiceren.
Juist dan bewijst zich de onderlinge verbondenheid als team, de kracht van het
gezamenlijke.
Wij weten van het overlijden van de opa van Tijn en Tom in de vakantie en misschien was
er nog wel meer verdriet waar wij geen weet van hebben. Wij bidden u een jaar toe
onder de zegen van onze God, in vreugde en verdriet. Benedictus van Nursia heeft ons
daartoe een eenvoudig maar prachtig ochtendgebed nagelaten. Met deze woorden willen
wij dit schooljaar starten:
Genadige en heilige God en Vader.
Geef ons wijsheid om U te ontdekken.
Verstand om U te begrijpen.
Volharding om U te zoeken.
Geduld om op U te wachten.
Ogen om U te zien.
Een hart dat zich in stilte op U richt.
Een leven dat U verkondigt,
door de kracht van de Geest van Jezus Christus onze Heer.
Amen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Onder de link vindt u de brief van de Ouderraad over de vrijwillige ouderbijdrage.
Mogen wij er van uit gaan dat iedere ouder/ verzorger deze bijdrage levert? Als u dit
niet kunt of wilt, dan verzoeken wij u contact met de directeur op te nemen.

Gratis cursus Positief Opvoeden
Onder de link een flyer over een cursus van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Logo
Het was u vast al opgevallen: we hebben een nieuw logo. Dit logo is gekozen om uit te
drukken waar wij voor staan. Wij zien het leven als een lange ketting, waaraan elke keer
nieuwe schakels worden bevestigd en waar elke schakel er toe doet. Als een bezoeker
het gebouw aan de Vondellaan binnen treedt ziet deze persoon: ‘Jij bent een belangrijke
schakel’. En daarmee doelen we niet alleen op de kinderen, maar ook op u als ouder. En
ook wijzelf, personeel mèt of zonder lesgevende taak zijn hierin opgenomen.
De kleuren van het logo drukken uit dat we
een kleurige samenleving-in-de-dop zijn, met
mensen die ieder hun eigenheid meebrengen
de school in, en dat iedereen zichzelf mag
zijn, ongeacht je ras, geslacht of geloof.
De centrale letter in ons logo heeft onze ‘huiskleur’; het is ook de kleur van de kopjes in
onze nieuwsbrieven.
De woorden onder de streep laten zien wat ons elke dag inspireert en motiveert om van
de school een veilige en fijne plek te maken: het evangelie van Jezus Christus, die ons
leerde dat wij op weg zijn naar het Koninkrijk van God.
Volgende week woensdag om 12.00 uur wordt het gevelbord op Schakel 1 officieel
onthuld. U bent van harte welkom bij dit moment op het schoolplein.
Meer over onze doelen leest u op de startpagina van de website. U vindt daar ook de
agenda met de activiteiten en vakanties van het komende schooljaar.

Spreekweek
In 6 weken kan er veel gebeuren in het leven van een kind.
Misschien is er iets dat u graag deelt met de (nieuwe)
leerkracht van uw kind, bijvoorbeeld een gebeurtenis die uw
kind erg bezighoudt en het functioneren op school wellicht
beïnvloedt. Volgende week wil de leerkracht graag tijd voor u
vrijmaken. Let op: dit is een facultatief spreekmoment, begin
november wordt u allen uitgenodigd voor een gesprek over het welbevinden van uw kind.

Voor de gymlessen
Ouders, verzorgers, leerkrachten en leerlingen zorgen er voor dat…
✓ … kinderen schone gymschoenen aan hebben, die niet buiten gedragen worden.
Kinderen hebben zo bescherming voor de voeten (denk aan voetballen en tenen
stoten tegen bijvoorbeeld een bank) en gelijktijdig houden we de zaal netjes;
✓ … kinderen schone en nette gymkleding dragen. Liever geen te korte shirtjes
zodat de navel zichtbaar is en te korte broekjes. Kinderen moeten zich
gemakkelijk en vrij kunnen bewegen;
✓ … lang haar gedragen wordt in een staart of vlecht. Zo blijven de lessen veilig en
kunnen losse haren niet voor de ogen komen bij rennen of een trefbalspel;
✓ … kinderen vrij zijn van sieraden, want bij een klim of stoeiactiviteit kunnen
kinderen blijven haken en zo zichzelf of een ander kind bezeren.

Brede School Stadsdennen– meer mogelijk maken!
Ook dit schooljaar biedt de Brede School weer volop naschoolse activiteiten aan. Nadat
ik vorig jaar het stokje overnam van Brede School Coördinator Gert Jan Hop zijn er
heel wat veranderingen doorgevoerd. Zoals u waarschijnlijk al weet, wordt de Brede
School nu volledig georganiseerd vanuit Gezond Actief Harderwijk. GA! Harderwijk is
een unieke samenwerking van alle werkgevers van Harderwijkse sport- en
cultuurprofessionals. Deze professionals, die wij onze ‘coaches’ noemen, organiseren
verschillende gezonde en actieve programma’s in Harderwijk en Hierden. Zij doen dat
onder de paraplu van GA! Harderwijk.
Een van de veranderingen voor De Brede School Stadsdennen is de samenwerking met
de twee andere Brede Scholen in Harderwijk; de Brede School Stadsweiden en de
Brede School Drielanden. De samenwerking zorgt ervoor dat we meer mogelijk kunnen
maken. Hierdoor vervallen bijvoorbeeld voor veel activiteiten de inschrijfkosten en
zorgen we bij elke activiteit vanuit de JOGG gedachte voor drinkwater en een
verantwoorde snack. Ook willen we elk blok een ‘special’ organiseren. Dit is een
activiteit waarbij de vereniging niet naar de wijk komt maar de kinderen naar de
vereniging gaan. De eerste succesvolle ‘special’ werd vorig jaar in Blok 5 georganiseerd
bij Zeilschool Randmeren: ruim 60 kinderen meldden zich hiervoor aan. In Blok 1 van
aankomend schooljaar zal de ‘Special’ plaatsvinden bij Squash Harderwijk. We zijn
trots op deze mooie samenwerkingen.
Ben je benieuwd wat er te doen is vanuit GA! Harderwijk en dus ook
bij de Brede Scholen? Kijk dan op www.gaharderwijk.nl of neem
contact op met mij!
Onder de link treft u de flyer met activiteiten voor blok 1 van de
Brede Schoolweken. Het blok start 16 september, dus wees snel met
aanmelden voor veel leuke activiteiten!
Met vriendelijke groet, Tijmen van Steinvoorn

Schooltuin
Aan het eind van het vorig schooljaar zijn juf Simone en juf Anita voortvarend gestart
met de schooltuin. Helaas zijn de juffen ook even voortvarend vertrokken 😊. Wij
zoeken een (o)pa of (o)ma die lol heeft in tuinieren. Eerst maar eens wat schoffelen en
van het voorjaar planten. Opgeven bij juf Marloes: marloesvanderharst@stichtingvco.nl

Onderwijskundige vooruitblik schooljaar 2019-2020
In het Schoolplan 2018-2022 zijn beleidsvoornemens voor 4 jaren gesteld. We hebben
met behulp van diagnose-instrumenten de zwakke en sterke punten van onze organisatie
in kaart gebracht. Per jaar willen wij werken aan de zwakke(-re) punten met
gebruikmaking van de punten waar we sterk in zijn. Aan het begin van dit schooljaar
stellen wij ons een aantal doelen voor het schooljaar. Aan het eind van dit jaar hopen we
te 'meten' in hoeverre de gestelde doelen gehaald zijn. Dat delen wij met u in het
laatste Schakeltje (zoals u dat in Schakeltje 26 van schooljaar 2018-2019 kon lezen):
Standaard
Onderwerp
Aanbod
Aandacht voor evenwichtig aanbod liederen
Uit de enquête onder de ouders, over de beleving van de identiteit, die stagiair Daniëlle
afnam, gaf een groot deel van de ouders aan dat ze vonden dat er te weinig ‘gewone’
(niet-christelijke) liedjes worden aangeleerd.
Aanbod

Leerlijn Met Sprongen Vooruit en deze inweven in de
Rekenmethode
Meester Michiel heeft de opleiding tot rekenspecialist gevolgd en wil de leerlijn MSV
integreren in onze rekenmethode, om zo tegemoet te komen aan leerlingen die graag
bewegend leren.
Aanbod
Schrijven van een Cultuurplan
Juf Marieke wordt opgeleid tot intern cultuurcoördinator en wil een plan schrijven om
kunstdisciplines als muziek, dans, drama, toneel, kunst en film een plek te geven in ons
8-jarenplan.
Resultaten
Invoer integrale methode Engels 1-8
We hebben gekozen voor de methode Stepping Stones Junior; een moderne methode die
goed aansluit op het voortgezet onderwijs.
Didactisch handelen
Voorbereiden vervanging hardware in 2020
In januari wordt een start gemaakt met de vervanging van computers en digi-borden.
We denken na hoe ICT onze ideeën over goed onderwijs ondersteunt.

Zicht op ontwikkeling
Zicht op ontwikkeling

Implementatie computerprogramma LeerUniek én:
Opstellen trendanalyses n.a.v. toetsresultaten door
leerkrachten
Met het team hebben we ons geschoold in het werken met LeerUniek, waardoor we
uitslagen van toetsen kunnen gebruiken om ons onderwijs doelgerichter te maken.
Zicht op ontwikkeling

Scherper Ondersteuningsprofiel met grenzen aan de
leerlingenzorg
In de afgelopen jaren hebben wij veel leerlingen opgevangen die op hun school
vastliepen. Nu is het zorg dat de goede naam die we hebben niet tegen ons gaat werken,
door te veel zorgleerlingen aan te nemen.
Didactisch handelen
Versterken differentiatie en interactie van de instructie én:
Ondersteuning
Mede-eigenaarschap leerlingen vergroten
We willen de leerlingen nog meer betrekken bij het onderwijs door ze te bevragen hoe
en met wie ze willen leren.
Kwaliteitszorg en ambitie Uitwerken verbeterplannen n.a.v. Schoolplan 2018-2022 én:
Kwaliteitszorg en ambitie Ontwikkelingsplan leerkrachten in relatie tot schoolontwikkeling
De doelen van het Schoolplan worden ondergebracht bij werkgroepen, waarbij rekening
is gehouden met specifieke deskundigheid van leerkrachten.

Schoolfruit stopt!
Wij ontvingen van Schoolfruit Harderwijk een teleurstellend bericht. Tien scholen van
Harderwijk, waaronder de Schakel, zouden 16 weken gesponsord worden met gratis
schoolfruit. Vanwege een korting op de Europese subsidie moet deze periode terug
worden gebracht tot 10 weken en dat betekent dat er de 6 weken tot de herfstvakantie
geen fruit geleverd wordt. Wij vinden dit uiteraard jammer, maar zijn
de gemeente Harderwijk toch dankbaar voor de inspanning waarmee ze
onze leerlingen 10 weken lang op heerlijk fruit heeft getrakteerd. Wij
hopen dat uw kind de smaak te pakken heeft en als tussendoortje fruit
meebrengt. Helpt u ons om de Schakel gezond te houden?

Agenda september
Dag
Ma
Di
Wo
Ma
Ma
Wo
Di
Ma

Datum Tijdstip
09
10
19.30
11
12.00
16
15.30
16
19.00-21.00
18
19.00-21.00
24
19.30
30

Activiteit
Start van de spreekweek
Medezeggenschapsraad
Onthulling gevelbord
Start blok 1 Brede School Stadsdennen
Ouderavond
Ouderavond
Ouderraad
Start project ‘Reis mee’

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

Plaats Voor
ouders 1-8
S1
MR
S1
1-8, ouders
1-8
S1
ouders 1-4a
S2
ouders 4b-8
S1
OR
1-8

