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Agenda

september
zondag

1

maandag

2

Kennismakingsgesprekken

dinsdag

3

14.00 uur leerlingenraad; Groep 6 gastles elektronisch afval en start e-waste race

woensdag

4

inloop

donderdag

5

Kennismakingsgesprekken

vrijdag

6

zaterdag

7

zondag

8

maandag

9

dinsdag

10

woensdag

11

donderdag

12

Vrijdag

13

zaterdag

14

zondag

15

maandag

16

dinsdag

17

woensdag

18

donderdag

19

vrijdag

20

zaterdag

21

zondag

22

maandag

23

dinsdag

24

woensdag

25

donderdag

26

Vrijdag

27

zaterdag

28

zondag

29

maandag

30

OV vergadering

Voorlichtingsavond VO voor groep 7 en 8
Spelletjesmoment groep 1/2
Theaterstuk “Anna’s oorlog” voor groep 7 en 8 in ‘t Perron

Promo show Mad Science; MR vergadering
Klassenbezoeken Coöperatief leren

Klassenbezoeken Coöperatief leren

VERJAARDAGEN
DATUM

NAAM

02-09
02-09
02-09
06-09
06-09
06-09
10-09
11-09
16-09

Anouk
Fleur
Mare
Daantje
Rinke
Kay
Tes
Maud
Sam

GROEP

6
6
3
4
7
8
8
3
6

DATUM NAAM

17-09
17-09
18-09
20-09
22-09
23-09
26-09
27-09
30-09

GROEP

Eliana
Nova
Lente
Izzy
Pepijn
Hugo
Stan
Savina
Freekje

3
1-2A
6
3
4
5
6
4
8

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Schoolontwikkelingen
EVALUATIE SCHOOLJAAR 2018-2019
Ieder jaar ontvangt u van ons een mail met daarin de evaluatie van het schooljaar. De uitslag hiervan gebruiken
wij om ons onderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de kinderen. Afgelopen schooljaar hadden we een
respons van 62%. Daar zijn we heel blij mij. We willen dan ook alle ouders die de evaluatie ingevuld hebben
hartelijk bedanken daarvoor.
Hieronder kunt u in het kort lezen wat er uit de evaluatie naar voren kwam en wat we daarmee gaan doen.
Welbevinden in de groep en contact met de leerkracht
Op beide onderdelen is er een score van 4,2 op een schaal van 1 tot 5 gehaald. Er zijn geen schoolbrede
aandachtpunten uit de evaluatie naar voren gekomen.
Prestaties van het kind
Gemiddeld is er een score van 4,3 op een schaal van 1 tot 5 gehaald. Ouders zijn tevreden over de prestaties van
hun kind, maar geven aan niet altijd volledig op de hoogte te zijn. We zullen als school extra alert zijn op de
communicatie en we nodigen u uit even binnen te lopen of contact op te nemen, indien u vragen heeft over de
vorderingen van uw kind. Het werken met een digitaal rapport is onderwerp van gesprek, maar hier is nog geen
beslissing over genomen.
Extra begeleiding en ondersteuning
Gemiddeld is er een score van 3,9 op een schaal van 1 tot 5 gehaald. Ouders geven aan niet altijd op de hoogte
te zijn van de geboden begeleiding. Ook hier zullen we extra op letten. Indien uw kind een ander programma
volgt dan de rest van de klas, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
We gaan steeds meer toe naar het kindgericht leren, waarbij kinderen aan een eigen leerdoel werken. Denk
hierbij aan rekenen en spelling. We zullen het rapport hier zo goed mogelijk op afstemmen.

Betrokkenheid
We zijn blij te lezen dat een groot deel van de ouders zich gehoord voelen. 99% Van de ouders voelt zich
betrokken bij de school.
Basisschoolapp
De basisschoolapp is positief ontvangen door ouders. Er wordt herhaaldelijk aangegeven dat we de stap mogen
maken om alleen nog maar via de Basisschoolapp te communiceren. Dat is echter nog lastig, omdat het eerst
optimaal moet werken. Tot die tijd versturen we berichten via de persoonlijke inbox én via de mail.
Af en toe komen meldingen bij individuele ouders niet binnen. Dit probleem is bij de app maker gemeld. Het
blijft belangrijk om het te melden, als u erachter komt dat u een bericht niet ontvangen heeft.
Een veel gehoord signaal is dat de foto’s niet vergroot kunnen worden. Ook dit is gemeld bij de app maker. Ze
hebben beloofd met een update te komen waarbij dat wel mogelijk is.
Schoolkamp
Iets meer dan de helft van de ouders geeft aan tevreden te zijn met het schoolkamp, zoals dat nu geregeld is.
Ongeveer 20 % zou liever een jaarlijks schoolkamp hebben voor één groep (bij voorkeur groep 7). De overige
ouders hebben hierover geen mening.
Rapport
We hebben het aantal rapporten teruggebracht naar 2 per jaar. Het eerste rapport ontvangt u in februari en het
tweede in juni. We hebben besloten om het aantal oudergesprekken gelijk te houden. Dat betekent een
kennismakingsgesprek in september en een oudergesprek in november, maart en juni. Alle gesprekken zijn
facultatief, u bent dus niet verplicht in te schrijven. De mening van ouders is in deze keuze verwerkt.
TSO
Ongeveer 2/3 van de ouders die de evaluatie ingevuld hebben, maakt gebruik van de tussen schoolse opvang.
Enkele ouders geven aan de ze het overblijven te duur vinden. Daarnaast geven enkele ouders aan dat er te
weinig aandacht is voor een “gezellige” middagpauze. De prijzen van het overblijven zijn dit jaar gelijk gebleven.
Het concept hebben we wel wat aangepast. Kinderen uit groep 1 en 2 eten in de aula, groep 3 en 4 zitten op de
info en de kinderen van groep 5 t/m 8 eten in het lokaal waar ze in de middag ook zitten. Na het eten van de
boterham mogen ze kiezen of ze binnen of buiten willen spelen. Ook binnen zijn er allerlei materialen om mee
te spelen. Denk hierbij aan spelletjes, tekenmateriaal en een voetbaltafel. Om 12.45 uur gaan alle kinderen naar
buiten.
We zijn erg blij met de input die we via de schooljaarevaluatie hebben ontvangen.
COÖPERATIEF LEREN
Het schooljaar is begonnen, de klassen zijn weer gevuld. We leren elkaar kennen, een groep te worden en
starten met herhaling van de reeds geleerde lesstof of al meteen met nieuwe leerstof. En dan komt meteen
coöperatief leren om de hoek kijken. Want hoe fijn kunnen we onze reeds behandelde werkvormen inzetten om
bovenstaande doelen te behalen! We zijn dan ook gestart bij het begin: hoe werkt het stilte teken ook weer?
Hoe ging de werkvorm “tweepraat” ook weer? En wat is denktijd?
Zodra we deze aspecten weer hebben opgefrist zullen we nieuwe werkvormen en sleutels aan bod laten komen.
Dit schooljaar komen de klasbouwers en teambouwers erbij. Hier zijn we met de studiedag al mee gestart. We
hebben uitleg gekregen over klasbouwers (kinderen leren elkaar beter kennen en hun zelfvertrouwen groeit) en
teambouwers. Bij teambouwers gaat het puur om elkaar te leren kennen en elkaar te
accepteren. Natuurlijk starten we hier komende week in de klas al mee en houden we u op de hoogte via de
nieuwsbrieven en de informatieavond die binnenkort volgt.
Wij hebben er zin in! Laten we er een fijn coöperatief schooljaar van maken.

Mededelingen
METAMORFOSE GROEP 3
In de zomervakantie heeft “Stas” het lokaal van groep 3 een metamorfose gegeven. Wij zijn erg blij met het
resultaat!

EVEN VOORSTELLEN

Hallo Allemaal,
Mijn naam is Koen Beemer en ik ben dit jaar de nieuwe lio-stagiaire.
Samen met meester Marcel sta ik dit jaar in groep 7.
Ik ben 20 jaar oud, woon in Leende en mijn hobby’s zijn voetballen en
muziek maken. Ik voetbal bij DOSL in het tweede elftal en ik maak muziek
bij de fanfare in Leende. Dit doe ik allebei al vele jaren met veel plezier.
Ik ga mijn best doen om bij te dragen om komend schooljaar een hartstikke
leuk jaar te laten worden. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in! Zijn er
nog vragen? Loop komend schooljaar gerust even binnen.
Tot komend schooljaar!
Koen Beemer

Mijn naam is Linda van Rooij. Ik woon met mijn man en zoontje in Eindhoven. Vanaf
2002 werk ik met veel plezier in het onderwijs. Ik ben begonnen als leerkracht
basisonderwijs in de onder- en bovenbouw. Daarnaast heb ik deeltijd de studie
Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek in Nijmegen gevolgd. Een enorm
boeiende en interessante studie, waarvan ik de theorie meteen zelf bij het lesgeven
praktisch kon toepassen. Na deze studie ben ik als
orthopedagoog/gedragswetenschapper op verschillende scholen aan de slag
gegaan: van ZML-onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO TG (Mavo), Havo, tot VWO.
Ook heb ik gewerkt in adviserende functies binnen het basisonderwijs (een
schoolbegeleidingsdienst en het Expertisecentrum van een ander PO-bestuur).
Sinds 2013 werk ik met veel plezier bij het Expertise Netwerk van de Eenbes. Ik ervaar binnen het Expertise
Netwerk een hele prettige en betrokken werksfeer. In samenwerking met de collega’s van de basisscholen
proberen we de leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit
het verrichten van handelingsgerichte diagnostiek bij leerlingen en het geven van workshops en trainingen aan
collega’s. Verder ben ik als orthopedagoog en onderwijsadviseur betrokken bij de Eenbesscholen van kern
Heeze, waar ik ook deelneem aan de zorgteams. Door goed samen te werken met leerkrachten, IB-ers, directies
en ouders en vooral goed te kijken en luisteren naar kinderen, probeer ik de ontwikkeling van leerlingen en
scholen verder te bevorderen. Graag tot ziens in Heeze!
Ik ben Dominique Mollen. Samen met mijn man en drie kinderen woon ik in Helmond.
Naast ons drukke gezinsleven ben ik graag sportief bezig.
In 2004 ben ik als leerkracht begonnen op Van Der Puttschool. Na 6 jaar voor de klas te
hebben gestaan, heb ik de overstap gemaakt naar het Expertise Netwerk als rugzakbegeleider.
Inmiddels ben ik coach bij het Expertise Netwerk. Leerkrachten die hun eigen
leerkrachtvaardigheden willen versterken kunnen hun hulpvraag bij mij neerleggen.
Samen zullen we hiervoor de mogelijkheden gaan ontdekken.
Naast mijn werkzaamheden als coach ben ik gespecialiseerd in de arrangementen voor speciale zorgleerlingen.
Meer kunnen betekenen voor kinderen die iets extra’s nodig hebben heeft altijd mijn aandacht gehad. Door
intensief en doelgericht met deze kinderen te werken kunnen hun talenten optimaler tot ontwikkeling komen.
In dit hele proces is de rol van de leerkracht van groot belang. Hierbij komt mijn rol als coach ook om de hoek
kijken. De focus ligt uiteindelijk op het ondersteunen en adviseren van de leerkracht in zijn/haar afstemming
naar de leerling.
Verder ben ik gespecialiseerd in JaMaRa en ben ik bezig met de opleiding tot psychomotorisch leer- en
gedragsspecialist.
Ik heb er veel zin in om de scholen in Heeze te leren kennen!
VULPEN EN OORTJES
De leerlingen krijgen van school 1 vulpen en 1 paar oortjes.
Wanneer de vulpen of de set oortjes kwijt of kapot zijn, wordt er door school geen nieuwe meer verstrekt.
U moet het artikel dan zelf aanschaffen.

Nieuws vanuit
LEERLINGENRAAD
Op de eerste schooldag heeft de leerlingenraad zich voorgesteld. Heeft u het gemist? Geen zorgen, hieronder
stellen de kinderen van de leerlingenraad zich nogmaals aan u voor.

Hallo, Ik ben Kevin van Laarhoven. Voor groep 6 zit ik samen met Anouk Bakker in de Leerlingenraad.
Ik wil samen met de andere kinderen van de leerlingenraad ervoor zorgen dat alle kinderen met plezier naar
onze school gaan!
Hoi, Ik ben Tes Slegers, ik ben 10 jaar. Ik heb een broertje Stan en een lieve hond Chico.
Ik zit op dansen en tennis, wat ik heel leuk vind om te doen.
Verder vind ik het heel leuk dat ik in de leerlingenraad zit, zodat ik er voor kan zorgen dat er geluisterd wordt
naar de vragen van de kinderen.
Ik ben Veerle Dijker en ik zit in groep 7. Ik vind het leuk om te tennissen, te bakken en te tekenen. Ik vind het
leuk dat ik in de leerlingenraad zit, maar vind dat iedereen met een goed idee ook voor even in de
leerlingenraad mag. Dus heb je een goed idee, dan ben je bij deze uitgenodigd om langs te komen.
Hallo, Ik ben Hugo uit groep 7 en ik vind het heel leuk dat ik dit jaar in de leerlingenraad zit. Ik vind het heel leuk
om mee te denken over dingen om de school nog leuker te maken. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!
“Hallo ik ben Jesse Bakker, zit in groep 8, heb een poes, hond, moeder, vader en twee zusjes (Anouk groep 6,
Nienke: groep 4) en ik houd van sport. In de leerlingenraad wil ik graag ideeën, van mijn klasgenoten, gaan
bespreken en de school proberen beter te maken.
Ik ben Mees van Hussen. Ik zit in groep 5 en ben 8 jaar. Graag wil ik met de leerlingenraad zorgen dat de
omgeving van de school rookvrij wordt en het lijkt me leuk om een moestuin op school te maken. Uit elke groep
zorgen een aantal kinderen samen voor de moestuin.
Ik ben Anouk en zit in groep 6. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik wil dat iedereen op school het fijn vindt. Als er
iets verbeterd moet worden dan wil ik als leerlingenraad het misschien verbeteren.
Ik ben Sam Bruijstens. Ik zit in groep 5 en ik zit in de leerlingenraad omdat ik het fijn zou vinden dat er een
grasveldje is op het schoolplein.

OV
Rabo ClubSupport en de Oudervereniging van BS Dirk Hezius.
Dit jaar gaat de Oudervereniging hand in hand met Rabo ClubSupport.
Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de samenleving door clubs en verenigingen te ondersteunen.
Wij, als Oudervereniging, doen hier graag aan mee!
Alle Rabobankleden krijgen in september een code thuis waarmee zij kunnen stemmen. In totaal kunt u 5
stemmen uitbrengen. We hopen dat u als ouder minstens 1 stem (meer mag ook!) op de Oudervereniging van
BS Dirk Hezius wilt uitbrengen. Als oudervereniging zien wij erop toe dat al het verdiende geld ook
daadwerkelijk besteed wordt aan educatieve doeleinden.
Uw stem is voor ons dus van grote waarde! Alvast bedankt voor uw hulp!
Stem op ons!
Groeten, Oudervereniging BS Dirk Hezius.

Eenbes brede school Dirk Hezius, Schoolstraat 1, 5591 HK Heeze
040 2240035, dirkhezius@eenbes.nl, www.dirkhezius.nl

Nieuws van buitenaf
Het Puberbrein

Het puberbrein
Oudercafé
Waarom maken pubers hun huiswerk niet? Waarom komen ze altijd te laat en waarom is voor
12 uur het bed uit komen voor hen een lastige opgave? Vanavond geeft dr. Aletta Smits op
humoristische wijze antwoord op deze vragen tijdens een lezing over het puberbrein bij het
Oudercafé. De lezing is interessant voor ouders, maar ook voor opa’s, oma’s, leraren en ieder
ander die pubers beter wil begrijpen.
Of ze nu 12 of 20 zijn, pubers voelen voor volwassenen vaak alsof ze een vreemde
levensvorm zijn. En ze hebben gelijk: we snappen ze echt niet meer. In deze lezing geeft
Aletta Smits verklaringen voor hoe het puberbrein het pubergedrag stuurt. En hoe wij –
normale mensen, de puberleeftijd ontgroeid – daarmee om kunnen gaan.
Dr. Aletta Smits is directeur van De Loef Training en Advies. Ze geeft lezingen en workshops
over de ontwikkeling van het puberbrein. Ze is auteur van het boek 'Het puberbrein - de
missende handleiding'.
Oudercafé
Bibliotheek Dommeldal organiseert 4 keer per jaar een Oudercafé in samenwerking met
LEVgroep Son en Breugel, Korein Kinderplein en GGD Brabant-Zuidoost. De medewerkers
van LEVgroep Son en Breugel en GGD Brabant-Zuidoost kunnen helpen bij specifieke vragen
of om door te verwijzen naar de juiste instanties. Tijdens de Oudercafé-avonden kunnen
ouders en opvoeders elkaar op een fijne, ontspannen manier ontmoeten en ideeën
uitwisselen.
Het Oudercafé is gericht op ouders en opvoeders van kinderen van ca. 8 tot 16 jaar.
Korting
Leden van de bibliotheek krijgen op vertoon van een geldige bibliotheekpas €2 korting. Deze
korting geldt ook voor leden van Korein Kinderplein, op vertoon van het online ouderportaal.
Bij de entreeprijs is een kopje koffie of thee inbegrepen.
Kaartjes zijn te bestellen via onderstaande link.
https://dommeldal.op-shop.nl/140/aletta-smits-over-het-puberbrein/10-09-2019

