
Even bijpraten met… juf Ineke 

In augustus 2018 ben ik begonnen met de Master opleiding ‘Begeleider in het onderwijs’. Voor deze  

opleiding had ik een lerarenbeurs waardoor ik op één van mijn werkdagen kon studeren. Dat betekende 

voor de Dr. Schaepmanschool dat ik maar één dag in de week op school aanwezig was.  

Nu, augustus 2020, ben ik afgestudeerd Master en op maandag en woensdag aanwezig op school. Weer 

meer tijd en aandacht voor de school en de zorg voor de leerlingen! Voor vragen en/of een gesprek kunt 

u telefonisch een afspraak maken of een mailtje sturen naar: i.hendriks@aves.nl  Kom gerust, samen 

proberen we het beste aan ieder kind te bieden! 

Corona perikelen 

We zijn week 3 van het schooljaar gestart en merken nu al de gevolgen 

van de RIVM-richtlijnen. Zo zijn er veel meer kinderen afwezig dan ge-

bruikelijk. Voor ouders soms lastig om te bepalen of het kind wel of niet 

naar school mag. Om ouders hierbij te ondersteunen staat er als bijlage 

2 keer een beslisboom die u kunt gebruiken om hierin een keuze te ma-

ken. De eerste boom is van 0-6  jaar en geldt voor de kleuterklassen (ook als uw kind 7 is en in groep 2 

zit). De tweede beslisboom is voor kinderen van 7-12 jaar en geldt voor de groepen 3 t/m 8 (ook als uw 

kind 6 is en al in groep 3 zit). We hopen hiermee iets meer duidelijkheid aan ouders te geven over het 

wel of niet naar school laten gaan.  

De RIVM-richtlijnen zorgen ook op teamniveau voor de nodige uitdaging. Deze week zijn er 3 teamleden 

met verkoudheidsklachten die zich moeten laten testen. Dit blijkt alleen al meerdere dagen (van aanmel-

den tot testen tot uitslag afwachten) te duren, waardoor er dan ook voor meerdere dagen inval nodig is. 

In tijden van invallerstekorten, gaat dit onherroepelijk tot  problemen leiden. Dit geldt niet alleen voor 

onze school, maar voor iedere basisschool. Het is te verwachten dat er op een gegeven moment klassen 

thuis onderwijs gaan krijgen, doordat er geen invalleerkrachten meer zijn. Dit vinden wij geen goede ont-

wikkeling, helaas kunnen we dit niet voorkomen. 

Om toch ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te blijven geven, zijn we nu al bezig met alle voor-

bereidingen voor eventueel thuiswerken van kinderen. Dit zal wederom via Teams (groep 3 t/m 8)  

gebeuren. In alle klassen wordt het werken met Teams nogmaals besproken en wordt er een handleiding 

gemaakt. Als school willen wij graag inzichtelijk krijgen, welke gezinnen een device van school nodig  

hebben om thuis 1 kind met Teams te laten werken. (In tegenstelling tot vorig jaar, waarbij de vraag was 

of u al uw kinderen thuis met Teams kon laten werken.) Als u geen device hebt om 1 kind thuis met 

Teams te laten werken, wilt u de groepsleerkracht van uw oudste kind hier dan een Parro-bericht over 

sturen vóór 8 september?  Dan kunnen we als school de nodige voorbereiding treffen mocht er geen  

inval zijn voor de klas. 

We proberen ouders zo tijdig mogelijk te laten weten als kinderen thuisonderwijs hebben. Als opvang 

thuis echt niet lukt, dan kunt u contact opnemen met juf Marleen om samen verder af te stemmen. Nog-

maals, we vinden deze situatie zeker niet ideaal, maar zullen er samen het beste van moeten maken. 
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Luizenpluizen 

De groepen 1 t/m 4 zijn afgelopen week gecontroleerd op luizen. Er waren gelukkig geen luizen. Wilt u hier 

zelf als ouders/verzorgers dit jaar extra alert op zijn? Indien er luizen zijn geconstateerd, wilt u dit dan  

doorgeven aan school? Dan kunnen wij andere ouders een reminder geven om extra te controleren. 

De startweken met kanjertraining  (namens de Kanjercoördinator juf Patrizia) 

Op onze school hebben we kanjertraining als voortdurende schoolontwikkeling op 

een belangrijke plek staan in onze omgang tot en met elkaar. Kanjertraining geeft 

ons als professionals handvatten tot het aanspreken en aanleren van gewenst ge-

drag. Kanjertraining geeft de basis. 

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis  

voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De 

training wordt zowel gegeven in onze klassen door leerkrachten die daar bevoegd voor zijn. De Kanjer-

training bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden 

(preventief) of te verbeteren (curatief). 

Daarnaast bieden we aan nieuwe instroomleerlingen een verkort programma aan om de kanjertaal aan te 

bieden. Juf Ineke heeft de eerste lessen al gegeven! 

Dit jaar zullen we kanjertraining oppakken ook in samenwerking met Partou! Zodat we als school en BSO 

een mooie continuïteit kunnen bieden. Samenwerkend als Kindcentrum is dat in ontwikkeling. 

Om de kanjertaal ook onder u als ouders/ verzorgers warm te houden en te delen wat we op school en in 

de klassen doen, staat er met regelmaat een kort stukje op Parro met wat foto’s vanuit de klassen. In de 

nieuwsbrief staat een aantal keer per jaar nieuws of weetjes over de kanjertraining. 

Mocht u nog vragen hebben over kanjertraining... vraag gerust bij de leerkracht van uw kind of bij de Kan-

jercoördinator. Voor een korte uitleg van onze kanjerpetten kunt u kijken op: 

https://www.youtube.com/watch?v=cunUsWPiVtY of bekijk de site van kanjertraining.nl 

School– en klasseninformatie 

Doordat de informatieavond ‘start schooljaar’ niet door kan gaan, hebben we als school een andere manier 

om ouders te informeren over schoolontwikkelingen en klasseninformatie. Deze week ontvangt u deze  

informatie via Parro. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u deze uiteraard stellen aan de  

groepsleerkracht. 

Welkom… 

Op 30 aug. is Josh Wijnhoud 4 jaar geworden. Hij zit nu bij juf Marloes en juf  

Annemarie bij ‘de zingende zebra’s’. Welkom Josh en een heel fijne (leer)tijd 

toegewenst op de Dr. Schaepmanschool! 

Agenda… 

14 sep.  Juf Nadine en juf Marloes afwezig i.v.m. scholing  

  Kanjertraining. Invallers voor de klas. 

15 sep.  Juf Annemarie jarig 

16 sep.  Juf Yvonne jarig 

https://www.youtube.com/watch?v=cunUsWPiVtY


Informatie uit de Medezeggenschapsraad 

Dinsdag 25 augustus was de eerste MR-vergadering van het schooljaar ’20-’21. Aan het begin van de vergade-

ring hebben we afscheid genomen van Cristel Plender. Cristel, bedankt voor je inzet! 

Dit schooljaar hebben we meer dan 200 leerlingen. Als een school boven de 200 leerlingen komt, dient een 

MR uitgebreid te worden van 4 naar 6 personen (waarbij een gelijke verdeling tussen ouders en personeel 

dient te zijn). Dit jaar bestaat de MR uit 6 personen: een oudergeleding van 3 personen en een personeelsge-

leding van 3 personen. De oudergeleding bestaat uit André Hendriksen (voorzitter), Henk Jan Kok en Linda van 

Putten. De personeelsgeleding bestaat uit Ineke Hendriks, Patrizia Modders en Pascal Vegterlo. Dit betekent 3 

nieuwe gezichten in de MR. Henk Jan, Linda en Ineke: welkom in de MR, fijn dat jullie ons komen versterken. 

 

Tijdens de vergadering is de schoolgids officieel goedgekeurd. We hebben uitvoerig over de coronamaatrege-

len gesproken. Zo wordt voor 1 oktober ons ventilatiesysteem bekeken, om te zien of deze aan de gestelde 

voorwaarden voldoet. Ook het continurooster kwam ter sprake; dit is een genomen maatregel, voortgevloeid 

uit coronamaatregelen. Tijdens het huidige schooljaar wordt er een peiling gehouden over het schoolrooster. 

Vervolgens zijn de jaarplannen voor schooljaar ’20-’21 toegelicht door Marleen en is het MR-jaarverslag van 

het afgelopen schooljaar besproken.  



Quintus jaarprogramma (namens Quintus) 

Normaal gesproken wordt het jaarprogramma van Quintus op papier verspreid. Dit jaar gebeurt dat als een  
bijlage bij deze nieuwsbrief. Quintus houdt een open lesweek van zaterdag 12 t/m zaterdag 19 september.  
Voor meer informatie: www.quintuskampen.nl.  

http://www.quintuskampen.nl





