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Agenda
november
vrijdag

1

zaterdag

2

zondag

3

maandag

4

dinsdag

5

Informatieavond Coöperatief leren (19.00 uur)

woensdag

6

Stakingsdag, school gesloten

donderdag

7

Bezoek Were Di groep 8

vrijdag

8

Open podium groep 1-2 (11.30 uur)

zaterdag

9

zondag

10

maandag

11

Project Eigen dorp groep 8

dinsdag

12

MR-vergadering

woensdag

13

Inloop i.p.v. 6 november; Inloopspreekuur Sociaal Team (8.30 uur-9.30 uur in koffiekamer)

donderdag

14

vrijdag

15

zaterdag

16

zondag

17

maandag

18

Ouderavond

dinsdag

19

Techniekmiddag

woensdag

20

Bezoek Strabrechtcollege groep 8

donderdag

21

Ouderavond

vrijdag

22

zaterdag

23

zondag

24

maandag

25

dinsdag

26

woensdag

27

donderdag

28

vrijdag

29

zaterdag

30

Nieuwsbrief; Inloopspreekuur Sociaal Team (8.30 uur-9.30 uur in koffiekamer);
Sintcircuit groep 1-2 (10.30 uur)

VERJAARDAGEN
DATUM NAAM
05-11
05-11
06-11
09-11
13-11
13-11
13-11

GROEP

Mees
Fernando
Merlijn
Sten
Annemijn
Julie
Sil

5
5
1-2A
3
8
8
1-2A

DATUM

NAAM

GROEP

14-11
21-11
22-11
23-11
27-11
27-11
30-11

Ben
Elin
Neeltje
Anna
Puck
Djorn
Martin

1-2A
1-2B
4
5
6
7
3

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Schoolontwikkelingen
KWALITEITSONDERZOEK
Maandag 21 oktober heeft één ouder per gezin via de mail een uitnodiging gehad om deel te nemen aan het
tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek. Tot op heden heeft 46% van de uitgenodigde ouders de vragenlijst ingevuld.
We willen deze ouders alvast vriendelijk bedanken.
Het is voor ons echter van belang dat alle ouders hun mening kenbaar maken. Wellicht ben u vergeten de
vragenlijst in te vullen. Het zou heel fijn zijn als u hier toch nog even tijd voor wilt maken. Dit kan tot en met
zondag 3 november.
Mocht u vragen hebben of ergens niet uitkomen, loop dan even binnen bij Femke of mail naar
femke.dirkx@eenbes.nl .
Alvast bedankt namens het team van Dirk Hezius.

INFORMATIE VANUIT HET ONTWIKKELTEAM ICT
We zijn in groep 3 t/m 7 gestart met de nieuwe rekenmethode ‘Pluspunt.’
De kinderen werken hierbij digitaal waar mogelijk, maar verwerken bepaalde opdrachten ook in een werkboek.
De les start klassikaal waarbij de kinderen gezamenlijk instructie krijgen, vaak door middel van een
coöperatieve of actieve werkvorm.
Na een paar korte oefeningen, kunnen de kinderen aan het doel van die les gaan werken en kan de leerkracht
extra hulp bieden aan kinderen die dat nodig hebben.
Vervolgens werken alle kinderen op hun eigen niveau aan verschillende rekentaken. Het systeem houdt hierbij
goed in de gaten welke kinderen nog moeite hebben met de stof en welke kinderen extra uitdaging aankunnen.
Het systeem biedt automatisch rekenwerk op maat aan en geeft de leerkracht de mogelijkheid tot het bieden van
hulp.
We sluiten hierbij aan bij het individuele niveau van ieder kind en zorgen dat alle kinderen het geplande einddoel
kunnen halen.

COOPERATIEF LEREN
Klasbouwers is een van de sleutels van het coöperatief leren. Dit zijn activiteiten waardoor leerlingen elkaar beter
leren kennen en hun zelfvertrouwen groeit. Aan het begin van het schooljaar of wanneer je een nieuwe groep
formeert is het heel erg belangrijk dat kinderen hun klasgenoten leren kennen. Wanneer je de klasbouwers ook
door het jaar heen doet, zorg je ervoor dat de leerlingen elkaar gaan waarderen en respecteren. De opdrachten
worden uitgevoerd in een open en niet-bedreigde omgeving waardoor er eenheid ontstaat en zelfvertrouwen. De
kinderen zijn actief bezig en de klas bruist van de energie. Bij deze opdrachten is er ook geen goed of fout. Met
behulp van de klasbouwers wordt er een positief klassenklimaat gecreëerd.
Met klasbouwers kan het zijn dat de kinderen gestimuleerd worden om een mening te vormen over een
onderwerp en deze te bespreken met medeleerlingen. Het kan ook zijn dat ze een opdracht uit moeten voeren
met de hele groep.
Een paar voorbeelden van klasbouwers:
- Zonder met elkaar te praten moeten de kinderen op volgorde gaan staan van klein naar groot (je komt
hier niet aan uit zonder samen te werken).
- Zoek iemand die: De helft van de klas heeft een kaartje met daarop een som, de andere helft heeft een
kaartje met daarop het antwoord. Alle kinderen mogen door elkaar lopen en kijken welk koppel ze
kunnen maken.
- Binnen/buiten kring: De helft van de klas maakt een cirkel met het gezicht naar de buitenkant. Tegenover
elke leerling komt een klasgenoot te staan. De kinderen krijgen een vraag van de leerkracht die ze moeten
beantwoorden (bijvoorbeeld wat heb je dit weekend gedaan, je mag 1 minuut praten), daarna wordt er
gewisseld.
Wanneer allebei de kinderen aan de beurt zijn geweest draaien de kinderen van de binnenkring 3
plaatsen naar rechts waardoor ze tegenover een nieuwe partner komen.

Dinsdag 5 november hebben wij
een informatieavond over coöperatief leren.
U komt toch ook!
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m
t
ie
n
u
Dit mag

Algemene informatieavond
Meer dan een leuke werkvorm!

Dinsdag 5 november 2019
19.00 – 20.30 uur in de aula
Klik hier om te laten weten of we op uw komst mogen rekenen.

SAMENWERKING EENBES SCHOLEN HEEZE
Sinds een aantal jaren werken we met de 3 Eenbesscholen in Heeze (Kindcentrum De Parel, Brede School Dirk
Hezius, Eenbes basisisschool Merlebos) steeds meer samen. Op de eigen scholen zijn we al gewend om samen na
te denken over ons onderwijs. Door de samenwerking met de andere Heezer Eenbesscholen hoeft dit niet
beperkt te blijven tot alleen de eigen school: we hebben collega’s op beide andere scholen die ook goede ideeën
en werkvormen hebben ontwikkeld. Daar willen we graag gebruik van maken. Vandaar dat we dit schooljaar bij
elkaar op bezoek gaan om in de praktijk te kunnen zien hoe zij werken en andersom, dat zij bij ons op bezoek
komen om te zien hoe wij werken. Op deze manier kunnen we goede ideeën van elkaar overnemen. De komende
periode zullen deze bezoeken plaats gaan vinden. Op de studiedag van 6 december vindt de terugkoppeling
plaats.
INFORMATIE VANUIT HET SEO ONTWIKKELTEAM
De eerste dag van het schooljaar hebben alle groepen de 5 leefregels ontvangen om in de klas te hangen. Om
deze regels eigen te maken gaan we de komende weken een regel hiervan centraal stellen. Om kinderen te leren
dat regels op meerdere plaatsen gebruikt worden en belangrijk zijn kunt u helpen door in dezelfde weken,
dezelfde regels centraal te stellen. Dit kan door de regel ergens op te schrijven, deze vaak te benoemen, zeker op
momenten dat de regel toegepast wordt (of niet).
Hieronder volgt het schema dat wij op school volgen:
week 43 en 44: We communiceren netjes en beleefd met elkaar.
week 45 en 46: Stop is stop, dan houd je op.
week 47 en 48: We helpen en respecteren elkaar.
week 49 en 50: We zorgen goed voor spullen en ruimen op.
week 51:
Binnen is een wandelgebied.
In één van de komende weken gaan de leerlingen van groep 6 t/m 8 een vragenlijst op school invullen t.a.v.
sociale veiligheid.

Mededelingen
WERKZAAMHEDEN RONDOM DE SCHOOL
Afgelopen jaar heeft de gemeente gewerkt aan de straten rondom de school. De komende weken zullen de
laatste werkzaamheden plaatsvinden. Vanaf 11 november tot en met 22 november zal het pad vanaf de
Spoorlaan naar de nieuwe poort verhard worden. Voor de veiligheid zullen we dan alleen de grote poort aan de
Spoorlaan open maken. In dezelfde weken wordt de wachtzone bij de kleine poort van de kleuters gecreëerd.
Indien nodig zullen we tijdelijk gebruik maken van de poort aan de Schoolstraat bij de fietsenstalling van de
kleuters.
Vanaf 2 december zal de beplanting in de Spoorlaan en de Schoolstraat aangelegd worden. Daarna zijn alle
werkzaamheden klaar.

Even voorstellen
Hallo allemaal!
Ik ben Anne Aanraad, ik ben 19 jaar en woon samen met mijn ouders en 3
broertjes in Heeze. Ik houd van spelletjes spelen, voetballen, lezen, hardlopen,
uitgaan met vriendinnen en Netflix kijken. Nadat ik mijn vwo diploma op het
Augustinianum heb behaald, ben ik gaan studeren aan Hogeschool de Kempel, de
pabo in Helmond. Ik zit inmiddels in mijn derde leerjaar. Dit jaar loop ik stage op de
Dirk Hezius, mijn oude basisschool! Ik ken nog veel basisschoolleerkrachten van
mijn tijd op deze school dus dit voelt weer vertrouwd. Ik sta op dit moment bij juf
Yvonne in groep 4. Een hele leuke groep waar ik veel kan leren! Ik hoop er samen
met het team, de kinderen en ouders een mooi jaar van te maken.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Janneke van Stipdonk, ik ben 19 jaar oud en kom uit Heeze. In mijn
vrije tijd doe ik graag aan hardlopen en paardrijden. Ik ben eerstejaars student aan
de Kempel in Helmond. Dit jaar mag ik weer stage komen lopen op de Dirk Hezius.
Het kan zijn dat je me al eens heb gezien want ik heb hier vorig jaar mijn
afstudeerstage gelopen voor mijn opleiding tot onderwijsassistent. Je zult me het
eerste half jaar tegen komen in de onderbouw bij groep 3 en vanaf januari zal ik te
vinden zijn in de bovenbouw. Je zult mij elke dinsdag zien en af en toe een hele
week. We gaan er dit jaar een leuk jaar van maken, ik heb er zin in!
Hoi allemaal!
Mijn naam is Luke, ik ben 25 jaar en woon in Heeze. Na mijn opleiding Sociale
Studies heb ik de keuze gemaakt om de wissel te maken naar het onderwijs. Op
dit moment ben ik tweedejaars student op Hogeschool De Kempel, en is de Dirk
Hezius mijn derde stageschool binnen het onderwijs. Het vorige schooljaar heb ik
stage gelopen in groep 4 en in groep 8, dus mijn huidige stageplek in groep 6 bij
juf Sandra zit daar precies tussenin. Iedere dinsdag en enkele volledige
stageweken zal ik hier te vinden zijn. Het schooljaar is eigenlijk pas net begonnen,
maar ik heb al veel kunnen leren van deze open en gezellige klas, en natuurlijk ook
van juf Sandra en Meester Eddie. Buiten school, stage en werk ga ik graag op pad
met vrienden, ben ik een aantal keer per week in de sportschool te vinden, en
wandel ik graag met mijn hond.
Ik kijk erg uit naar de leerzame en vooral ook leuke tijd die ik ga beleven met deze
klas en het team van de school, en ik ben ervan overtuigd dat het mij weer een
stapje dichterbij mijn doel brengt: “Meester Luke”!

Nieuws vanuit
SINTERKLAASCOMMISSIE
Dit jaar zal Sinterklaas op donderdag 5 december weer bij ons op school komen.
Wij willen de Sint en zijn Pieten graag met z’n allen op de speelplaats verwelkomen. Zorg dus
dat je op tijd op het schoolplein bent.
De groepen 1 t/m 4 mogen in de speelzaal bij de Sint op bezoek komen. Daarna zal hij bij de
groepen 5 t/m 8 een kijkje in de klas komen nemen.
8.30 – 8.40 uur opening
8.40 – 9.10 uur groep 1/2 A
9.15 – 9.45 uur groep 1/2 B
9.50 – 10.20 uur
groep 3
10.40 – 11.10 uur
groep 4
Aansluitend
groep 5 t/m 8
De ouders van de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom in de speelzaal,
wanneer zijn/haar kind op bezoek mag komen bij de Sint.
Jongere broertjes /zusjes kunnen hierbij niet aanwezig zijn. Aangezien er geen opvang
mogelijkheid is, wordt er verzocht om zelf voor opvang te zorgen.
De Sinterklaascommissie.

OV
Beste ouders/verzorgers,
Graag uw aandacht voor het volgende.
Vanaf nu is het voor iedereen mogelijk om de oudervereniging van de Dirk Hezius GRATIS te sponsoren.
Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar https://www.sponsorkliks.com/ .
Selecteer bij “wie wilt u sponsoren”: Oudervereniging Dirk Hezius.
Selecteer vervolgens de webwinkel waar u een aankoop wilt doen. Hierna wordt u vanzelf doorgelinkt naar de
website van de betreffende webwinkel. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert ons, oudervereniging
Dirk Hezius, een commissie op terwijl u dezelfde prijs betaalt, het kost u dus niets extra.
Er doen tientallen webwinkels mee waaronder Bol.com, Coolblue, Booking.com, thuisbezorgd.nl, Albert Heijn.
Check www.sponsorkliks.com voor alle deelnemers.
We hebben besloten dat de leerlingenraad dit schooljaar mag kiezen waar de extra inkomsten
via Sponsorkliks aan besteed gaan worden.
Alvast bedankt namens de oudervereniging Dirk Hezius

MR
Versterkt door twee enthousiaste nieuwe leden (Monique Mulders, ouder geleding en Yvonne van Nispen,
persooneelsgeleding) hebben we onlangs weer verschillende school zaken in de MR besproken, waaronder
investeringen, schoolplan, subsidie muziekonderwijs, status kindcentrum en het stappenplan fysiek en verbaal
geweld. Ook hebben we met elkaar drie speerpunten vastgesteld. Onderwerpen die, naast de verplichte
agendapunten, extra aandacht verdienen, namelijk;
1. Communicatie met de achterban:
Wilt u meer weten over wat er besproken wordt in een MR vergadering of voor u belangrijke schoolzaken onder
onze aandacht brengen? We horen u graag. Bijvoorbeeld via mrdirkhezius@eenbes.nl of spreek ons aan op
school.
Heeft u al laten weten wat u vindt van onze school en het kwaliteitsonderzoek ingevuld? Bedankt! Nog geen kans
gezien? Het kan nog tot 3 november, de link naar de online vragenlijst is per mail verzonden.
De uitkomsten, uw mening, is een belangrijke basis voor ons tweede speerpunt, namelijk:
2. Het Schoolplan
Elke 4 jaar stelt de school samen met de MR een nieuw schoolplan vast. De school moet
voor zowel de vaststelling, als voor elke wijziging instemming aan de MR vragen. Dit jaar
is het tijd voor een nieuw schoolplan. In het schoolplan staat onder andere beschreven
hoe de school de kwaliteit van het onderwijs waarborgt en verbetert.
Naast de leerresultaten van de leerlingen, worden ook de uitkomsten van het genoemde
kwaliteitsonderzoek geraadpleegd om een beeld te vormen van sterke en zwakke punten
van onze school. Voor de MR staat het belang van kwalitatief goed onderwijs voor de
kinderen, een prettig schoolklimaat en een fijne werksfeer voorop. Dit wordt voor een
groot deel bepaald door de manier waarop onze kinderen leren. Daarom hebben we als
derde speerpunt gekozen voor de manier waarop onze kinderen op de Dirk Hezius leren;
3. Cooperatief onderwijs
De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen
leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.
Binnen coöperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te
nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. Eerder dit jaar
kregen we samen met ouders vanuit de oudervereniging de kans om te ervaren
wat dit in de praktijk inhoudt. Het was erg leuk om als ouder te ondervinden hoe
onze kinderen de lesstof krijgen aangeboden. Veel boeiender en uitdagender in
vergelijking met mijn eigen basisschooltijd. De informatie avond van 5 november
kan ik u dan ook aanbevelen! U kunt zich aanmelden via de link in de uitnodiging
die u op 21 oktober in uw mailbox heeft ontvangen.
Groeten, namens de MR,
Joyce Thuis
Ouder Bram (groep 3) en Nina (Groep 1/2B)
PS: Wat doet de MR?
Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine. Beslissingen die van invloed zijn op het
onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden
inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad. In de MR van Dirk
Hezius houden drie ouders en drie personeelsleden de vinger aan de pols. Belangrijke veranderingen worden
door de directie voorgelegd aan de MR. De MR bekijkt of die veranderingen goed en nodig zijn. Pas nadat de MR
akkoord gaat, kan de directie de verandering doorvoeren. De MR kan ook zelf initiatief nemen en de directie
vragen een knelpunt op te lossen. De MR behandelt zaken van algemene aard, nooit individuele klachten of
problemen. In het MR-reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet
worden. Voor meer informatie; www.dirkhezius.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad-mr

LEERLINGEN RAAD
Dinsdag 29 oktober hebben we de tweede vergadering van de leerlingenraad gehad. De volgende onderwerpen
stonden op de agenda:
Een naam voor de nieuwsbrief
Van verschillende groepen hebben we een naam mogen ontvangen voor de nieuwsbrief. Omdat niet alle namen
binnen zijn, hebben we dit onderwerp geparkeerd tot de volgende vergadering in december.
Overblijven in groep 5 t/m 8
Sinds dit schooljaar eten de groepen 5 t/m 8 in het lokaal waar ze in de middag zitten. Er zijn signalen van
kinderen gekomen dat ze dit niet zo fijn vinden. De leerlingenraad heeft een aantal opties bedacht om de
kinderen te verdelen. Alle kinderen die overblijven mogen aangeven welke optie ze het fijnst vinden.
Ingebrachte punten
Een aantal ingebrachte punten worden niet besproken in de leerlingenraad. Dat kan zijn omdat ze over het
schoolplein gaan, maar het kan ook zijn dat het iets is waar we als school geen invloed op hebben. Deze punten
worden door een van de leerlingen teruggekoppeld naar de leerlingen die het ingebracht hebben.
De punten die wel besproken zijn, zijn EHBO les en meer lessen Engels. De kinderen van de leerlingenraad geven
aan dat ze EHBO les liever buiten schooltijd zien. Wat betreft de lessen Engels zijn de kinderen van de
leerlingenraad heel blij met het feit dat we vanaf groep 1 Engels geven. Ze zijn het er unaniem over eens dat het
zo voldoende is. Wel geeft één groep aan dat de lessen wat anders ingericht mogen worden. Dit wordt besproken
met de leerkracht.

TSO KUMARI
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben tot nu toe gegeten in de lokalen waar zij ook
in de middag werken. Er is afgesproken met de leerlingen raad dat dit tot aan de
herfstvakantie zou plaatsvinden. De leerlingen raad gaat een vragenlijst opstellen om te
inventariseren of deze regeling goed bevallen is. Mocht uit de respons blijken dat dit het
geval is, blijft de situatie zoals hij nu is. Wanneer blijkt dit niet het geval is, gaan wij
overleggen hoe we het anders kunnen gaan organiseren.
Wij houden u op de hoogte.

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

Nieuws van buitenaf

