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19.00 uur Klankbordavond
Inloopspreekuur CJG (lokaal Kumari)

di
wo
do
vr
za
za
ma

23-01
24-01
25-01
26-01
27-01
28-01
29-01

O.V.- vergadering
Inloopspreekuur CJG (lokaal Kumari)

Nieuwsbrief

Nieuwe leerlingen
IN GROEP 1A:
Eva van der Zanden

IN GROEP 1B:
Fer Verest
Daniël de Groot

IN GROEP 2B:
Hugo van den Broek
Ruben Reijnen

Mededelingen
VERVANGERSPROBLEMATIEK
Door het groeiende lerarentekort in het primair onderwijs hebben basisscholen steeds meer moeite om genoeg
én goede vervangers te vinden. Ook onze scholen in Heeze merken dat het steeds moeilijker wordt om voor
vervanging te zorgen. Steeds zijn we creatief op zoek naar vervangingen door bijvoorbeeld,
leerkrachtondersteuners, ouders met een lesbevoegdheid of directeuren in te zetten om een klas toch te
kunnen laten draaien.
Met de Eenbes scholen in Heeze hebben we het volgende afgesproken wat betreft de
vervangingsproblematiek:
1. Een vaste vervanger van Eenbes komt vanuit de eigen vervangerspool.
2. Als er niemand beschikbaar is, gaan we op zoek naar een interne oplossing. Dit kan betekenen dat een intern
personeelslid dat beschikbaar is voor vervanging de groep overneemt of dat een personeelslid andere geplande
taken op dat moment niet uitvoert, maar voor de klas gaat.
3. Als er ook op deze manier niemand beschikbaar is, dan wordt de groep gesplitst en over de andere groepen
verdeeld.
4. We proberen het te allen tijde te voorkomen, maar het kan gebeuren dat een groep, na vooraf informeren
van de ouders, na een dag gesplitst geweest te zijn naar huis gestuurd wordt.
We hopen dat we die laatste mogelijkheid kunnen voorkomen. Het zal niet aan onze leerkrachten liggen. Zij
gaan voor het onderwijs aan uw kind(eren). Maar wij willen graag transparant naar u zijn over de ontstane
situatie en onze maatregelen. We hopen op uw medewerking en uw begrip.
We houden u via de mail op de hoogte over de vervanging in de groep van uw kind.

HERINNERING KLANKBORDAVOND
U heeft een mail ontvangen over de klankbordavond op dinsdag 16 januari om 19.00 uur. Wij vinden het heel
waardevol om met u in gesprek te gaan over een drietal onderwerpen. U kunt u nog opgeven voor de
klankbordavond via deze link. Hopelijk tot dinsdag!

Schoolontwikkelingen
STUDIEDAG 6 DECEMBER
De studiedag stond in het teken van denken en handelen vanuit de visie van de school.
De onderbouw leerkrachten hebben gesproken over de instroom van leerlingen, terwijl de bovenbouw
leerkrachten spraken over de uitstroom van leerlingen. In beide groepen bleek al snel dat we het belangrijk
vinden dat kinderen en ouders hierbij betrokken worden. Zo willen we actief kennis maken met nieuwe
kinderen en hun ouders. Daarnaast willen we kinderen vanaf een bepaalde leeftijd deel laten nemen aan de
oudergesprekken. Dit gebeurt op dit moment al bij het adviesgesprek in groep 8. We willen dit gaan vervroegen.
Zodra hierover meer bekend is, hoort u van ons.
Het tweede deel van de ochtend hebben we ons gebogen over het werken met de weektaak en het geven van
huiswerk. We hebben eerst gekeken hoe deze onderwerpen aansluiten bij onze visie. Daarna hebben we de
doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 besproken.
Het middagprogramma werd begeleid door Onderwijs Maak Je Samen. In groepjes zijn we door de school gaan
lopen en we hebben allerlei kenmerken beoordeeld. Na er met elkaar over gesproken te hebben, hebben we
enkele kenmerken omgezet in actiepunten.
Het was een zinvolle dag, vol goede ideeën en voornemens, die we de komende periode verder uit gaan
werken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
KWALITEITSONDERZOEK
De uitslag van het kwaliteitsonderzoek is binnen. De respons van de ouders was 68%. De ouders beoordeling
van de ouders was een 7,2 en die van de leerlingen een 8,0. We zijn heel trots op dit resultaat!
De komende weken zullen we gebruiken om de uitslag te analyseren. We halen hier de goede punten, maar
zeker ook de verbeterpunten uit. Na de carnavalsvakantie leest u hiervan een samenvatting in de Nieuwsbrief.
Zoals ons motto “Iedereen uniek, samen sterk” zo mooi beschrijft, hebben we u nodig om goed onderwijs op
onze school te verzorgen. We willen u daarom hartelijk bedanken voor uw inbreng!

Nieuws
VISITATIE DIRK HEZIUS
In het schooljaar 2014/2015 zijn de scholen van Stichting Eenbes gestart om van en met elkaar te leren door
middel van het houden van visitaties. We vinden het belangrijk om te evalueren hoe het staat met de kwaliteit
van ons onderwijs. Maandag 29 januari zal de visitatiecommissie onze school bezoeken. De commissie gaat de
klassen in en voert gesprekken met kinderen (leerlingenraad), ouders, leerkrachten, directie. Het thema van
onze visitatie dag is “Brede school Dirk Hezius in ontwikkeling’. We horen graag in hoeverre de visie uitgedragen
wordt, waar we nog winst kunnen behalen en welke onderwijsvernieuwing zou passen binnen onze organisatie.
Voor het gesprek met ouders nodigen we 3 ouders uit. Eén lid van de OV, één lid van de MR en een ouder die
niet in een van de geledingen zit. Heb je interesse om maandag 29 januari van 11.30 uur tot 12.00 uur deel te
nemen aan het gesprek met de visitatiecommissie? Geef dit dan uiterlijk 18 januari door aan Femke
femke.dirkx@eenbes.nl

VERKEER
Wanneer u met uw kind een straat moet oversteken, kijk eerst of er een zebrapad in de buurt is en steek dan
daar over. Oefen met uw kind het oversteken door hardop de handelingen te benoemen. ‘kijk naar links, rechts
en nogmaals naar links, wacht wanneer er verkeer aan komt rijden.
Als het verkeer doorrijdt, begin je weer opnieuw met kijken. Als het verkeer stopt of er komt niets meer
aanrijden, steek je rustig en recht over. Blijf kijken tijdens het oversteken: eerst naar links, dan naar rechts.’
Attendeer kinderen er op, dat auto’s niet altijd stoppen voor het zebrapad! Toch blijven er in het verkeer
onvoorspelbare situaties mogelijk.
Andersom blijven kinderen zelf ook een onzekere factor in het verkeer . Een op straat rollende bal of een
vriendje aan de overkant van de straat kan reden zijn om zonder te kijken de weg over te steken.
De boodschap is dus: voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van het onvoorspelbare gedrag
van kinderen in het verkeer.
Hun speelsheid kan gevaarlijke situaties opleveren.

Even voorstellen
ELKE OTTENHEIJM
Ik ben Elke Ottenheijm. Na de kerstvakantie kom ik werken op de Dirk Hezius school in groep 5 en
groep 8, hier heb ik erg veel zin in. Als kleuter wist ik al dat ik later juffrouw wilde worden. Ik had
thuis mijn grote voorbeeld zitten, mijn moeder.
Toen ik iets ouder was en ooit een dag vrij had van mijn school, ging ik op die vrije dag met mijn
moeder mee naar haar werk. Ik mocht met kleine groepjes werken en genoot echt van die dagen.
Ook was ik altijd blij wanneer ze schriftjes mee naar huis nam ‘Laat mij ze maar nakijken’ zei ik dan.
Mijn moeder was er wel blij mee want wat deed ik dat precies.
Ik wist dat ik minimaal de Havo moest afronden om daarna naar de PABO te mogen. Gelukkig lukte
me dat prima en mocht ik na het behalen van mijn diploma naar de PABO (de Kempel). Vanaf het
eerste jaar dat ik studeerde aan de PABO, moest ik stage lopen. Ik vond het echt megaleuk en genoot van mijn
studie maar zeker van de stagedagen.
Na het behalen van mijn diploma mocht ik op mijn stageschool de Kersentuin komen werken. Daar heb ik nu
ruim 10 jaar, met veel plezier, lesgegeven. Ik heb zowel de kleuters, middenbouw en bovenbouw lesgegeven en
ik moet zeggen dat ik elke leeftijd wel iets vind hebben.
Sinds 2,5 jaar woon ik met mijn gezin in Sterksel. Samen met mijn vriend Sander heb ik 3 kinderen Gus, Pip en
Mas. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging.
Mocht u vragen hebben kunt u mij altijd mailen; elke.ottenheijm@eenbes.nl .
AJLA SARVAN
Hallo allemaal! Ik ben Ajla Sarvan en ik ben 16 jaar oud. Ik ben 1e jaar student op de opleiding
Onderwijsassistent. Ik vind het heel leuk om met kinderen te werken en ze hulp te bieden als ze er
niet uitkomen.
Het geeft me een goed gevoel als ik kinderen wat kan leren wat ze niet begrijpen. Ik ben stagiaire
in groep 1/2b bij Carlijn. Ik ben er op donderdagen en vanaf februari op donderdagen en vrijdagen.

Nieuws vanuit:
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
In het MR-overleg van woensdag 13 december zijn de volgende onderwerpen toegelicht en besproken: in- en
uitstroombeleid van leerlingen, voorlopig financieel overzicht, TSO kumari, voortgang van de gemeentelijke
plannen rondom de Spoorlaan/Schoolstraat. Vragen of opmerkingen, spreek gerust een van de leden van de
oudergeleding van de MR aan: Saskia Suurs, Helen van Mierlo en Mariel de Jong. Interesse in de functie van de
secretaris van de MR? Vanaf het nieuwe schooljaar is deze functie vacant!
LEERLINGENRAAD
Op 12 december is de leerlingenraad bij elkaar geweest. Vanuit de leerlingen zelf hebben we de volgende
punten besproken: meer prullenbakken op de speelplaats, langere pauze, langere gymtijden, extra hulp in de
klas, en het toepassen van dezelfde regels door leerkrachten. Vanuit school zijn de leerlingen gevraagd hun
mening te geven m.b.t. huiswerk. Wat is het doel, vanaf welke groep, welke inhoud etc.
De volgende leerlingenraad zal op 19 februari plaats vinden.
OUDERVERENIGING
Ondanks het zeer slecht winterweer is ook de OV in december bij elkaar geweest, Punten die besproken zijn o.a.
evaluatie Sinterklaas, de lopende werkgroepen, IVN en schoolreisje. Reflectionday: Nog steeds zijn er donkere
dagen waarbij het zicht minder is. Wilt u de kinderen stimuleren om het hesje van Reflectionday te dragen.
TSO KUMARI
Vrijdag 5 januari is overblijfkracht Cindy bevallen van een dochter met de mooie naam Yfke.
Wij feliciteren Cindy en wensen haar veel geluk met haar prachtige dochter.
Cindy wordt tijdens haar afwezigheid vervangen door Danny van Tongerloo en Claudia (van kinderdagverblijf Kumari)

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

Nieuws van buitenaf

Het inschrijfformulier voor deze training wordt als bijlage met deze Nieuwsbrief meegestuurd.

