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VERJAARDAGEN MAART
DATUM

13-03
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Anouk
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7
4

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Schoolontwikkelingen
COÖPERATIEF LEREN
Tijdens de afgelopen studiedag zijn we in de ochtend weer bezig geweest met coöperatief leren.
We hebben gekeken naar alle werkvormen die we al toepassen en in welke fase van implementatie we zijn. We
hebben zelf geoefend met de werkvorm “Praatkaartjes”. Kinderen krijgen dan één of meer kaartjes van een
kleur, elk kaartje staat voor een praatbeurt in hun team. Elk kind krijgt hierdoor de ruimte om te praten en ook
te luisteren naar de anderen.
Ook hebben we een klassenbouwer gedaan. Eerst praat je over klassenbouwers, vervolgens komen
teambouwers aan de beurt. Team- en klassenbouwers staan los van de lesstof en zijn bedoeld om elkaar beter
te leren kennen. Dit bevordert het samenwerkend leren.
We hebben besloten om de komende 6 weken de gekozen werkvormen te oefenen in de klas. De ervaring leert
dat de kinderen de werkvorm sneller onder de knie hebben dan de leerkrachten.
In maart zijn er weer klassenbezoeken, Cora komt in de klas observeren en bespreekt het bezoek met de
leerkrachten na.
Bent u benieuwd naar het coöperatief leren? Vraag uw kind maar eens om erover te vertellen.
ONTWIKKELTEAM PASSEND ONDERWIJS
We zijn met het ontwikkelteam voorbeelden van rapporten en weektaken aan het verzamelen van andere
scholen. We hebben al veel inspiratie opgedaan. Dit kunnen we gebruiken om te bepalen wat bij onze school
past.

Team Dirk Hezius
wenst iedereen een fijne
carnavalsvakantie

Mededelingen
15 MAART 2019: LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING GEORGANISEERD DOOR DE AOB EN DE FNV
Alle sectoren doen mee: van basisschool tot universiteit, het signaal moet duidelijk zijn: Nederland moet
investeren in onderwijs.
Beste ouders/verzorgers,
In het hele onderwijs zien we dat er in Nederland, “Kennisland” niet voldoende geïnvesteerd wordt in het
onderwijs.
In het basisonderwijs loopt het tekort aan voldoende gekwalificeerde leerkrachten snel op. Daar zit vooralsnog
weinig verbetering in. In de media was al aandacht voor schoolbesturen die zich genoodzaakt voelen omwille
van kwaliteitsredenen te kiezen voor een vierdaagse schoolweek.
Een structureel tekort aan leerkrachten en geen enkele reserve bij ziektevervanging komt in heel Nederland
voor. Dat kan zo niet langer!
Ook onder onderwijsondersteuners en directeuren ontstaan tekorten. Het team op school moet in staat gesteld
worden om een goed onderwijsklimaat te creëren: dat vergt investeringen.
Het kabinet zal prioriteit aan het onderwijs moeten geven, salarisachterstanden moeten worden ingelopen en
investeringen dienen op korte termijn plaats te vinden.
Ook het personeel bij ons op school kiest ervoor om dat signaal kracht bij te zetten en zal in de actieweek (11
t/m 15 maart)het werk neerleggen op vrijdag 15 maart en al dan niet op het Malieveld in Den Haag laten zien
dat het ons menens is.
Voor u betekent dit dat er die dag geen les wordt gegeven en dat de kinderen niet naar school gaan. Dat is
lastig. Nog lastiger wordt het echter als er steeds vaker op onverwachte momenten leerlingen naar huis moeten
worden gestuurd omdat er geen bevoegde leerkrachten zijn. Nu al worden er (te)veel klassen naar huis
gestuurd of verdeeld over andere klassen, waardoor leerlingen niet het onderwijs krijgen waar ze recht op
hebben.
Misschien is het bij ons school nog niet zo slecht gesteld maar kijkt u vooral eens mee op
www.hetlerarentekortisnu.nl.
Wij vragen uw begrip voor de situatie en hopen, dat als we richting de Provinciale Staten- verkiezingen, resultaat
kunnen boeken er al deze kabinetsperiode een begin gemaakt kan worden met kiezen voor onderwijs en dat er
daadwerkelijk geld voor onderwijs wordt vrijgemaakt.
OPROEP!!! We hebben de laatste weken gemerkt dat het echt heel lastig is om aan vervanging te komen. Tot
op heden hebben we nog geen groepen naar huis gestuurd, maar of we dat zo kunnen houden is de vraag.
Daarom zijn we op zoek naar ouders met lesbevoegdheid, die ons ingeval van nood uit de brand willen
helpen. Mocht je interesse hebben, geef dit dan door aan Femke Dirkx femke.dirkx@eenbes.nl

Nieuws vanuit
CARNAVALSCOMMISIE

Informatie inzake de carnavals optocht
De carnavalsoptocht van dit jaar vindt
plaats op vrijdag 1 maart a.s.

BELANGRIJKE DATA:
27 februari Gekke haren dag
1 maart
Carnavalsviering

Om 8.30 uur is er eerst een samenkomst van de leerlingen in de eigen groep, waarna de deelnemers van de
optocht zich rond 8.45 uur gaan opstellen. Tegen 9.00 uur gaat dan de optocht van start volgens onderstaande
route. Waarschijnlijk is het niet mogelijk om vanuit de spoorlaan te starten. Dan zal er gestart worden vanuit de
vooringang of het hek bij de kleuters. De route blijft hetzelfde.

Wij hopen op veel publiek langs de route en op mooi, maar vooral droog weer! Indien de weersomstandigheden
het niet toelaten dat we de optocht houden, dan gaat de Koldertocht niet door.
Graag geen kleine accessoires zoals zwaarden, stafjes, brillen etc. meenemen, het zou jammer zijn als deze
verloren gaan.
De carnavalscommissie

OPEN DAG BASISSCHOLEN HEEZE
Op woensdag 20 maart a.s. vindt op de vier basisscholen in Heeze de jaarlijkse
Open Dag plaats. Op die dag kunnen ouders een kijkje nemen in de scholen en worden er
rondleidingen verzorgd. Dit is een mooie gelegenheid voor een oriëntatie op de
toekomstige basisschool van uw kind. Op deze manier krijgt u als ouder een goed beeld
van het onderwijs dat de school biedt. U bent van harte welkom, de deuren staan open
terwijl de school ‘in bedrijf’ is.
Als u de keuze voor een school gemaakt hebt, volgt er een kennismakingsgesprek op de school van uw voorkeur.
Samen met de school wordt dan gekeken naar wat uw kind nodig heeft en wat de school kan bieden. Op deze
manier zorgen we samen voor een goede start van uw kind. Vervolgens vult u het aanmeldformulier in. Binnen
zes weken ontvangt u van school bericht of uw kind is ingeschreven.
Wordt uw zoon of dochter in 2019 of 2020 drie of vier jaar, kom dan langs op onze Open Dag. U ontvangt
informatie over de school en u kunt de sfeer proeven. Ook op de websites van de scholen kunt u al veel
informatie vinden. Bent u op 20 maart verhinderd, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een rondleiding op
een ander moment. Neemt u daarvoor dan contact op met de school.
De Open Dag is op woensdag 20 maart 2019 is op de volgende momenten:
* Eenbes Brede School Dirk Hezius: 9.00-14.00 uur T: 040-2240035; website: www.dirkhezius.nl
* Eenbes basisschool Merlebos: 9.00-14.00 uur T: 040-2240055; website: www.merlebos.nl
* Kindcentrum De Parel: 9.00-14.00 uur T: 040-2240059; website: www.kindcentrumdeparel.nl
* Openbare basisschool De Trumakkers: 9.00-12.00 uur en 18.30-20.00 uur T: 2240033; website: www.trumakkers.nl

MR
Ook in de afgelopen MR vergadering hebben we weer constructief over school zaken gesproken.
De begroting is akkoord bevonden, de status uitrol van de basisschool app en de verschillende ontwikkelteams
en het vakantierooster zijn besproken. Net als het raamplan en de formatie.
Voor alle onderwerpen zijn de rechten (informatie, advies en instemming) en dus de opvolging van de MR
steeds weer anders.
Wilt u meer weten of voor u belangrijke schoolzaken onder onze aandacht brengen? We horen u graag.
Daarnaast hebben we in januari twee bijeenkomsten bezocht:
Het GMR event waar leden vanuit de verschillende Eenbes MR-en elkaar ontmoeten om kennis te delen en de
Eenbes Panel avond waar we onze stem konden laten horen over de toekomst van het onderwijs. Hier waren,
naast onderwijs personeel en ouders, ook vertegenwoordigers van kinderopvang centra, middelbare scholen,
gemeenten en het bedrijfsleven aanwezig om hun mening te delen.
Het heeft de Stichting Eenbes in ieder geval veel inzichten opgeleverd die de komende maanden verder vorm
gaan krijgen in het Koersplan 2020-2024. We volgen de ontwikkelingen met interesse.
Namens uw MR wens ik u alvast een hele fijne carnaval en voorjaarsvakantie!
Joyce Thuis

TSO KUMARI
De gymstagiaires van Fontys Hogeschool Eindhoven, die op donderdag stage lopen
tijdens de gymlessen van onze school, komen ook bij de TSO activiteiten aanbieden.
Donderdag 14 februari zijn zij hier mee begonnen en een grote groep leerlingen heeft
hier enthousiast aan mee gedaan.

GMR
Op 1 mei a.s. worden de nieuwe GMR-leden voor komend schooljaar benoemd. De GMR bestaat uit 7
ouderleden en 7 personeelsleden. De zittingsduur van een lid is 3 jaar. Na die periode treedt hij/zij af of stelt
hij/zij zich herkiesbaar.
In de huidige setting hebben wij twee vacatures binnen de personeelsgeleding en één vacature binnen de
oudergeleding. Daarnaast zullen volgens ons 'rooster van aftreden' per komend schooljaar de volgende ouders
aftreden: Emilie Struble (Crijnsschool) en Johnnie Leenders (St. Jozefschool). Emilie en Johnnie stellen zich weer
kandidaat voor de GMR en zijn dus herkiesbaar. Van de personeelsleden treedt Maartje van den Heuvel
(Vijfblad) af, Maartje stelt zich ook herkiesbaar.
In totaal zijn er dus vanaf komend schooljaar 3 plaatsen voor ouders en 3 plaatsen voor personeelsleden
beschikbaar in de GMR.
Het liefst zien we dat zoveel mogelijk scholen in de GMR vertegenwoordigd zijn. We spreken als GMR namelijk
als vertegenwoordiging van álle ouders en personeelsleden van Eenbes. In bijlage 1 kun je zien welke scholen
momenteel in de GMR vertegenwoordigd zijn (dit neemt overigens niet weg dat nieuwe GMR-leden niet
afkomstig mogen zijn van één van deze scholen).
Alle ouders van Eenbes kinderen en alle personeelsleden, ook MR-leden, kunnen zich kandidaat stellen voor de
GMR. Ben jij geïnteresseerd? Meld je dan aan als kandidaat voor de GMR! Aanmelden kan tot 31 maart 2019.
Dit doe je door het formulier “Oproep kandidaatstelling” in bijlage 2 bij deze mail te sturen aan gmr@eenbes.nl.
In de “Oproep kandidaatstelling” hebben we verder kort toegelicht welke rol de GMR binnen Eenbes speelt en
wat het GMR lidmaatschap inhoudt.
Als er meer kandidaten zijn dan plaatsen in de GMR dan zullen de MR-en door middel van stemming op 15 april
a.s. de kandidaten voor de GMR kiezen. De MR-en zullen in dat geval tijdig een instructie van ons ontvangen
zodat zij digitaal hun stem kunnen uitbrengen.
Voor vragen over de GMR-verkiezingen kunnen jullie contact opnemen met de ambtelijk secretaris via
gmr@eenbes.nl.

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

Nieuws van buitenaf

CREATIVITEIT, DAAR HEB IK (N)IETS MEE.
De Brabantse Dag…Kunstsmullen…
Heeze barst van de creatieve mensen!
Maar wat is nou precies creativiteit? En waar heb je het voor
nodig?
Hoe stimuleer je kinderen van 4 tot 12 jaar om creatief te
denken?
En is dat net zo belangrijk als taal en rekenen of sport?
Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de interactieve
kennissessie ‘creativiteit, daar heb ik (n)iets mee’. Benieuwd
wat je thuis zelf kunt doen om je kind te stimuleren in de
creatieve ontwikkeling? Je krijgt een aantal praktische tips.
Sprekers: Els van Hemert en Mieke linssen.
(Vakleerkrachten beeldende vorming en trainers beeldende vorming op BS de Parel)
Wanneer:
Donderdag 18 april
Hoe laat:
Van 19:30-21:30 uur
Waar:
Bibliotheek Heeze, Schoolstraat 48 in Heeze
Kosten:
€5,00 voor niet-bibliotheekleden/ €3,50 voor bibliotheekleden / €2,50 voor aanmeldingen via
de basisschool: dirkhezius@eenbes.nl

BEDPLASSEN, DAAR WIL JE TOCH VANAF?
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in
het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost
op dinsdag 12 maart een informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De meeste
kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in
bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor.
Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte,
die u samen met uw kind kunt veranderen. De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met
gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische
tips om het bedplassen aan te pakken. U bent van harte welkom op dinsdag 12 maart in het St.Annaziekenhuis
in Geldrop. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De
kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. Aanmelden Wilt u de informatieavond
bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer
informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheid van de GGD BrabantZuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

