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SCHOOLBULLETIN  

          29 maart 2018 

In deze editie:  

 Schoolontwikkeling 

 Babynieuws 

 Koningsspelen 

 Open dag 

 Audit 

 Nieuws van de MR 

 Oudertevredenheid 

 Workshopavond 

 Nieuws van de Emmaüsparochie  

 

Voor in uw agenda: 

 Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag studiedag team (alle kinderen vrij) 

 Maandag 2 april Tweede Paasdag 

 Donderdag 5 april schriftjes kijken in alle groepen 15:15 uur 

 Woensdag 11 april Open dag 

 Woensdag 11 april workshopavond 

 Donderdag 12 april Audit 

 Dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april Cito eindtoets groep 8 

 Vrijdag 20 april Koningsspelen (continurooster voor groep 5 t/m 8) 

 Maandag 23 april t/m zondag 6 mei Meivakantie 

 

Schoolontwikkeling 

De afgelopen tijd hebben wij als team meerdere bijeenkomsten gehad om verder te bouwen aan 

toekomstgericht onderwijs. Dit visietraject wordt, onder leiding van de directie, door meerdere 

leerkrachten begeleid. Een aantal leerkrachten doet dit vanuit hun opleiding of vanuit hun expertise op 

onderwijskundig gebied. 

 

We hebben inmiddels gezamenlijk een nieuwe missie en visie geformuleerd met daarbij strategische 

doelen. Als deze missie en visie aangescherpt zijn zullen we deze uiteraard met u delen. 

Zoals we u al eerder berichtte in het schoolbulletin van 27 oktober 2017 willen we de 21ste eeuwse 

vaardigheden meer integreren in ons onderwijs. Er zijn ondertussen al veel mooie lessen gegeven en 

momenten gecreëerd om meer aandacht te besteden aan deze vaardigheden. Op de studiedag van 5 

maart hebben alle leerkrachten hun successen met elkaar gedeeld. In de teamkamer kunt u deze 

successen terugvinden op onze ‘successenmuur’. 
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Waar komen die 21ste eeuwse vaardigheden nou ineens vandaan? 

In de hele wereld is er aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De maatschappij verandert snel en 

we moeten ons steeds weer afvragen hoe we de kinderen het beste kunnen voorbereiden op hun 

toekomst. Vroeger bestond het onderwijs vooral uit kennisoverdracht. Tegenwoordig is kennis altijd en 

overal beschikbaar en is het van belang dat kinderen leren hoe ze met deze kennis kunnen omgaan. Het 

gaat erom hoe we kinderen hiermee op een goede en eigentijdse manier aan de slag laten gaan. Er moet 

als het ware een verbinding worden gemaakt tussen kennis en competenties van kinderen.  

 

Dergelijke vaardigheden die van belang zijn om leerlingen voor te 

bereiden op de toekomst worden samengevat onder de noemer “21st 

Century Skills”. Wereldwijd hebben verschillende organisaties modellen 

gemaakt om de 21st Century Skills weer te geven. Kennisnet heeft 

deze modellen vertaald naar de Nederlandse situatie. Naast taal en 

rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, 

creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend 

vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van 

belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding 

en zelfsturing komen van pas in de 21ste eeuw.  
 

Het toekomstgericht onderwijs vraagt dus om meer samenhang tussen 

vak- en leergebieden en een meer nieuwsgierige en zelfsturende 

houding van de kinderen. Met het vak wereldoriëntatie gaan we de 

komende periode een nieuwe manier van werken toepassen om 

kinderen meer eigenaarschap te geven en meer te werken vanuit doelen. Dit betekent dat de kinderen 

aan het eind van een lesperiode op een eigen wijze mogen laten zien wat ze hebben geleerd en of ze het 

doel hebben gehaald. Hier wordt voor nu geen cijfer aangegeven omdat wij het proces, de weg naar het 

einddoel, belangrijker vinden dan de focus op de beoordeling. 

 

Naast de verandering voor wereldoriëntatie zijn we ons ook aan het oriënteren op het werken met 

Snappet. Zoals u weet gaat de ontwikkeling op het gebied van de digitale technologie met enorme 

sprongen. Onze school wil ook actief mee in deze ontwikkeling. Zo zijn we dit jaar in contact gekomen 

met Snappet. Na de meivakantie zal er een pilot worden gestart in meerdere groepen voor 1 vakgebied. 

Tijdens de pilot gaan wij kijken of Snappet voor onze school een juiste verrijking is op ons huidige 

onderwijs. Voor de meivakantie krijgt u meer informatie over wat Snappet inhoudt en in welke groepen de 

pilot wordt gestart. U kunt alvast een kijkje nemen op de website van Snappet www.snappet.org.  

 

Mocht u meer informatie willen over de inhoud van de studiedag en de ontwikkelingen bij het vak 

wereldoriëntatie, loop gerust eens binnen en vraag de leerkrachten ernaar. 

 

Babynieuws 

Misschien had u het al gezien aan de groeiende buik van juf Amanda. We mogen u vertellen dat ze in 

verwachting is. We wensen haar en haar man heel veel plezier en geluk de komende tijd!  
 

Koningsspelen (herhaling) 

Vrijdag 20 april worden de Koningsspelen georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8. 

Deze dag zullen wij als school voor de groepen 5 t/m 8 een continurooster draaien. 

Dat betekent dat alle kinderen naar school gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur. De 

groepen 1 t/m 4 hebben gewoon school tot 12.00 uur. 

Er is deze dag dus geen overblijf voor de groepen 5 t/m 8. Het eten gebeurt 

gezamenlijk in de eigen klas met een leerkracht. De pauze tussen de middag is 

korter. Mocht het voor u problemen opleveren om uw kind om 14.00 uur op te 

vangen dan horen wij dat graag. We zullen dan samen met u op zoek gaan naar 

een passende oplossing.  
 

  

http://www.snappet.org/
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Open dag 

Woensdag 11 april doen wij mee aan de Apeldoornse open dagen voor alle 

basisscholen. Ook Mam’s zal aanwezig zijn om ouders van de nodige informatie te 

voorzien. Voor deze dag zoeken we nog ouders die het leuk vinden om toekomstige 

nieuwe ouders rond te leiden. U kunt zich hiervoor opgeven bij Tamara Blijdestein, 

de locatiedirecteur. 

 

 

 

Audit 

De komende periode wordt binnen de Veluwse Onderwijsgroep op bijna alle scholen een audit uitgevoerd. 

Binnen de stichting is een aantal interne medewerkers opgeleid als auditor. Zij hebben een opleiding 

gevolgd en zijn tijdens de vorige auditrondes onderdeel van het auditteam geweest. Op de Anne 

Frankschool vindt de audit plaats op donderdag 12 april.  

 

Een audit is een onderzoek naar het functioneren en de kwaliteit van een onderwijsorganisatie. Tijdens de 

audit presenteren wij ons als school: wat doen we, hoe doen we dat en welke resultaten hebben we 

bereikt. En vooral: waar zijn we trots op! 

De auditcommissie geeft op basis van “bewijzen en bevindingen” feedback en houdt ons een spiegel voor. 

De audit heeft daarbij tot doel risico’s en verbeteringsmogelijkheden inzichtelijk te maken, te leren van 

elkaar en een bijdrage te leveren aan structurele kwaliteitsverbetering. 

 

Nieuws van de MR (geschreven door Jacintha) 

Tijdens de vergadering van 22 februari zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

- Het vakantierooster voor 2018-2019. 

- Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs en Veluwse Onderwijsgroep spreken intentie uit tot 

duurzame samenwerking. De besturen willen graag een samenwerkingsvorm waarbij alle scholen 

onder verantwoordelijkheid van één bestuur vallen. 

- Tekst voor leerlingen die nieuw op school komen is aangepast in de schoolgids. 

- Er is gesproken over het auditbezoek wat gepland staat op 12 april. 

- Michel heeft een terugkoppeling gegeven vanuit de GMR. 

 

Het was mijn eerste vergadering die ik heb bijgewoond. Ik heb het ervaren als een productieve 

vergadering met een positieve sfeer. De volgende vergadering staat gepland op donderdag 5 april om 

19.30 uur. U bent natuurlijk van harte welkom! 

 

Namens de MR, Jacintha Livestroo 

 

Oudertevredenheid (reminder) 

Drie weken geleden stuurden wij onderstaand bericht aan de ouders van de groepen 

3, 5 en 7. Inmiddels hebben 29 ouders gehoor gegeven aan deze oproep. Waarvoor 

onze hartelijk dank! Helaas is dit aantal niet genoeg om een goed beeld te kunnen 

krijgen. Daarom hierbij nogmaals het verzoek aan de betreffende ouders om mee te 

werken aan deze korte vragenlijst. De link heeft u opnieuw toegestuurd gekregen via 

de mail. Inmiddels is de link naar meerdere groepen gestuurd. Op deze manier 

kunnen we onze respons verhogen en is de betrouwbaarheid straks gewaarborgd. 

 

Dagelijks werken wij aan goed onderwijs voor onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk om van leerlingen 

en ouders te weten wat zij waarderen en waar voor ons aandachtspunten liggen. Daarom vragen wij u 

deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek.  

Aan de hand van 11 vragen meten we uw tevredenheid over het schoolklimaat, het onderwijs en de 

communicatie van de school. Het beantwoorden van de vragen zal minder dan 5 minuten in beslag 

nemen.  

Wij vragen u de enquête uiterlijk maandag 30 april 2018 in te vullen. 
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Workshopavond 

Wat fijn dat voldoende ouders zich hebben aangemeld voor deze leuke avond. De workshopavond gaat 

door! Het programma is wel iets aangepast vanwege het aantal aanmeldingen. De workshops Staal en 

Passend Onderwijs komen te vervallen. De workshop Social Media wordt alleen in ronde 1 gegeven. 

Maandag 9 april hangt de workshopindeling in de centrale hal van het kleutergebouw en het 

hoofdgebouw. Doordat er 2 workshops niet door gaan kan het zijn dat u bent ingedeeld bij uw 3e 

voorkeur. Ouders die in dit geval geen 3e keuze hebben opgegeven zijn door ons bij een willekeurige 

workshop ingedeeld. Mocht u nog vragen hebben over de indeling dan kunt u hiervoor terecht bij Tamara 

of Caroline. 

 

Hieronder nogmaals de tijden: 

18:45 uur – 18:55 uur Ontvangst in de centrale hal in het hoofdgebouw 

18:55 uur – 19:00 uur Welkom 

19:00 uur – 19:45 uur Ronde 1 

19:45 uur – 20:00 uur Pauze 

20:00 uur – 20:45 uur Ronde 2 

20:45 uur – 21:00 uur Einde 

 

Nieuws van de Emmaüsparochie 

Pasen vieren met kinderen  

Naast kerstmis is Pasen een belangrijke gebeurtenis in de christelijke kerk. Voor kinderen hebben wij 

rondom Pasen nog 1 viering in de Onze Lieve Vrouwe Kerk (katholieke kerk, Hoofdstraat 18 Apeldoorn) 

 

Pasen keert alles om! (31 maart, 16.30 uur) 

Jongerenviering waarin liederen uit de musical Jesus Christ Superstar in het Nederlands worden gezongen 

door het jongerenkoor Jokotrees. In deze viering wordt het Passieverhaal verteld door verhaal, zang en 

beeld en vieren we dat het altijd weer Pasen wordt.  De kleur paars van verdriet verandert in het witte 

licht van Pasen.   

 

 

 

Het team van de Anne Frankschool wenst u een mooi Paasweekend! 


