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Donderdag, 22 september 2022 

St. Bernardusschool  - info sept 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s)1,  
 
Wat vliegt de tijd, we zitten alweer eind september. 
Maar toch wil ik eerst nog even stilstaan bij begin 
september. Dinsdag 06-09-2022, de algemene 
ouderavond. 
 
Ik wil iedereen nogmaals danken voor zijn/haar komst. 
Het was zo fijn om te zien hoeveel mensen er waren. 
Daar mogen wij trots op zijn. Dit bevestigt maar weer 
hoe belangrijk de verbinding, samenwerking is tussen 
school-ouders. Niet alleen het kind doet er toe. Maar 
ook de ouder. Ook u als ouder heeft recht om te weten 
waar de school van uw kind aan werkt.  

• Hoe werkt het allemaal binnen een school? 

• Wat speelt zich af op school?  

• Welke ontwikkelingen zijn er gaande?  

• Wat betekent dit voor het onderwijs dat mijn kind krijgt?  
Een aantal voorbeelden van relevante vragen die u als ouder kunt hebben. En aan dit soort vragen moet recht 
gedaan worden. Niet alleen maar op klasniveau, maar ook op schoolniveau. Hopelijk hebben wij hierin een eerste 
juiste stap gezet. Door open en transparant te delen waar wij mee bezig zijn. Waar ligt onze focus, zodat wij recht 
doen aan goed onderwijs voor uw kind.  
Om deze focus naar u verder te concretiseren zullen er steeds ontwikkelingen verder worden toegelicht in de 
verschillende informatie brieven.  
 
Het eerste focuspunt waar wij bij stil willen staan is, didactisch coachen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Babs Feijen 

 
1 Hierna te noemen ouders 
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Schoolontwikkeling 
Didactisch coachen 

De afgelopen periode heeft Hanneke als 
beeldcoach diverse bezoeken gebracht aan 
leerkrachten. Zij heeft de leerkrachten gefilmd om 
in beeld te brengen; hoe passen zij didactisch 
coachen toe in de klas. 
Deze beelden zijn individueel nabesproken. Op 
deze wijze hopen wij leerkrachten bewust 
bekwamer te maken, bewust worden van eigen 
handelen. Het kan zorgen voor een nieuw 
vertrekpunt in de ontwikkeling van de leerkracht.  
 
Om op schoolniveau de individuele ontwikkeling van de leerkrachten te bespreken, vindt er intervisie plaats.  
In een vertrouwelijke setting met elkaar het inhoudelijke gesprek aangaan, vanuit de spelregels die horen bij 
intervisie. Tijdens deze intervisierondes wordt er stilgestaan bij (complexe) vraagstukken van de leerkracht. Deze 
vraagstukken hebben betrekking op het eigen leerkracht handelen.  
 

Wat is didactisch coachen?  

Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen en feedback geven door de leraar, op een 
manier die motivatie verhogend en leer bevorderend werkt.  
Niet alleen op proces, maar ook inhoudelijk. Daarmee is het een hele concrete en praktische invulling van de 
coachende rol van de docent. Niet zweverig, of alleen persoonsgericht, maar gericht op leren en de voorwaarden 
daarvoor. Waarbij wij letten op; 

• De manier van vragenstellen. Stellen van openvragen, leerlingen aansporen tot zelf denken op diverse 
niveaus. Wij zijn geneigd om snel aanwijzingen te geven, zodat leerlingen zoveel mogelijk succeservaringen 
opdoen. Maar stellen wij de juiste vragen, zal het ook zorgen voor succeservaringen. En helpt het leerlingen 
verder door kritisch te denken. 

• Het geven van concrete feedback op hetgeen wat je ziet. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op de persoonlijke 
kwaliteiten, maar ook op handelen. Bijvoorbeeld; goed is een vaag begrip, wel altijd fijn om te horen, maar 
nog fijner om te horen wat er specifiek goed ging.  
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Ouderraad 
OR-vergadering 

Gisteren is de eerste OR-vergadering geweest. Samen hebben we teruggeblikt op afgelopen schooljaar en de 
ouderavond. Er is mooie feedback gegeven waar we verder mee kunnen.  
Daarnaast is er gekeken naar wat staat er komend schooljaar op de planning qua activiteiten en hoe kunnen we als 
school weer verbindingen met dorp maken. Een prettige vergadering, hoge betrokkenheid, zodat er samen weer 
verder gebouwd kan worden.  

Nieuw OR-lid 

De OR is opzoek naar een nieuw lid. In schooljaar 2023-2024 komt er een plek vrij.  
Vind je het leuk om de school te ondersteunen in het organiseren van de diverse activiteiten? Ze te plannen en uit te 
zetten? Meld je dan bij een van de leden! Want dan zoeken wij jou! 

Leerlingenraad 
Vrijdag 16-09 heeft de leerlingenraad zijn aftrap gehad voor huidig schooljaar. Het was een mooie en daadkrachtige 
vergadering. Waarin we samen hebben gesproken over de wensen van de leerlingen. Waarbij wij steeds moeten 
kijken naar wat zijn reële en haalbare doelen. Maar ook over hoe wij onze leerlingenraad nog meer zichtbaar kunnen 
maken in de school.  
De eerste activiteiten liggen al in het verschiet.  

- Opening kinderboekenweek 
Het promoten van onze nieuwe leesboeken. De leerlingenraad zorgt ervoor dat de boek promotie goed 
wordt aangekleed, zodat iedereen straks weet welke boeken er nieuw zijn in de bieb 

- Bezoek brengen aan de directeuren tijdens de directeuren twee-daagse 
De directeuren van alle scholen zijn 29 en 30 september samen op twee-daagse om te praten over allerlei 
beleidszaken. Om de nieuwe koers te bepalen van ons PRO8-beleidsplan willen wij ook graag de leerlingen 
horen. Wat is er volgens de leerlingen nodig op de scholen. Hierover gaan zij samen in gesprek. De 
leerlingenraad mag in zijn geheel komen.   

 
En er is een afspraak gemaakt over ballen na schooltijd. Want de ballen van school liggen dagelijks buiten, het wordt 
wel gepakt maar niet opgeruimd.  
De leerlingenraad kwam met de volgende oplossing: 

- Ieder kind neemt na school een bal van thuis mee als zij op het schoolplein willen spelen. Zodat de 
schoolspullen onder schooltijd gewoon gebruikt kunnen worden door iedereen. Zonder dat het steeds kwijt of 
kapot is. 

Samen gaan wij ervoor zorgen dat de oplossing uitgevoerd wordt, en kans van slagen heeft. De leerlingenraad zal 
ook actief leerlingen gaan aanspreken en worden hierbij ondersteund door de leerkrachten. 

Kinderboekenweek 
In een eerder verschenen weekbericht van de groepen is er een 
informatiebrief gedeeld over de Kinderboekenweek.  
Als reminder de belangrijke data. 
Woe 5-10-22    Opening Kinderboekenweek 2022 

➢ Alle kinderen komen in groene kleding op school 
Woe 5-10-22 / Woe 12-10-22  Voorleeswedstrijden in de klas, groepen 4 t/m 8 
Vrij 14-10-22    Voorleesfinale, tevens afsluiting 

Cursus Computertypen/Word/PowerPoint 
Een laatste kans! 
Er zijn te weinig aanmeldingen om te starten met de cursus Computertypen/Word/PowerPoint bij ons op school. Nu 
krijgen wij toch nog berichten binnen dat het een enkeling is ontschoten om op te geven. Dus hebben we de 
uiterlijke inschrijfdatum opschoven naar maandag 10-10-2022. En de cursus zal bij voldoende aanmeldingen starten 
in november, na de herfstvakantie. Zie bijlage voor verdere info. 
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Bag2School 
Een reminder voor de Bag2School actie. 
Denkt u aan het eventueel inleveren van nog oude bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn 
bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor 
een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl.  

 
Neem uw zakken alstublieft mee naar school in de week van 17-10 t/m 21-10 en help ons 
om samen een fantastische inzameling neer te zetten! Op vrijdag 21-10 wordt alles 
opgehaald. Dus tot 09.00uur kan alles ingeleverd worden. Bij de ingang groep 5/6 onder 
de overkapping of bij de schuur kan het worden neergezet.  
 
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. 
 

Rookvrije generatie 
Oktober is al jaren de maand van Stoptober, 28 dagen niet roken! Ook in onze 
gemeente Wordt hieraan aandacht besteed. Samen op weg naar een rookvrije 
generatie! 
Alle openbare speelveldjes/speeltuintjes zijn in principe rookvrije zones. Schoolpleinen zijn voor rokers een no-go. 
Op veel plekken hangen al borden met de melding “dit terrein is rookvrij”. Maar deze borden worden de komende 
tijd op nog meer plekken ophangen.  
De gemeente wil graag het onderwijs hierbij betrekken. Er is gevraagd of wij een bord willen ophangen bij een 
speelplek in de buurt. Voor ons is dat Koldeweijweg. 
Wij hebben aangegeven hier graag aan mee te willen doen. En dat de media en wethouder eventueel welkom zijn bij 
het plaatsen van het bord. Wij horen nog hoe en wat. Dus het is nog even afwachten.  

Handbalvereniging sv Quintus 
Hé sportieveling! 
 
Handbalvereniging sv Quintus is dringend op zoek naar 
nieuwe jeugdleden. 
 
Hoe leuk zou het zijn om elke week met een groep vriendjes samen te spelen, te scoren en te winnen?  
Wij van handbalvereniging sv Quintus uit Hengelo zoeken enthousiaste spelers voor onze jeugdteams. 
Ben jij geboren in 2012 of 2013? Dan ben jij van harte welkom om mee te trainen met onze E-jeugd. Wij trainen elke 
vrijdag tussen 17.00 - 18.00 uur in sporthal De Kamp. Maar ook de F-jeugd (2014, 2015, 2016) zoekt nog fanatieke 
jongens en meisjes. Ook zij trainen tussen 17.00 - 18.00 uur in sporthal De kamp. 
Voor de oudste jeugd van de basisschool is er de D-jeugd (geboortejaren 2010, 2011). Zij trainen op de vrijdagen een 
uur later (18.00 - 19.00 uur) en zullen het fantastisch vinden als jij mee komt trainen.  
Een extra trainingsmogelijkheid is er op de dinsdagavond in Wichmond (sporthal De Lankhorst). Deze training is voor 
alle bovenstaande groepen tussen 19.00-20.00 uur. 
 

Kom dus lekker 4 keer gratis meetrainen en ervaar onze snelle, tactische en 
gezellige sport! 
 
Voor meer vragen mag er altijd contact worden opgenomen met Floris de 
Jong (1 van de trainers). 
Telefoonnummer: 06- 31 07 72 97 
Kijk ook op www.svquintus.nl voor meer informatie. 
 
Graag tot ziens in onze sporthal! 
Handbalvereniging sv Quintus 

www.bag2school.nl
http://www.svquintus.nl/
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Informatie vanuit de kerk 
Kerstavond 

Het is pas september, daar zijn wij ons van bewust, maar toch willen wij vast een balletje 
opgooien voor Kerstavond.  
Er worden kinderen gezocht die het leuk vinden om een actieve bijdrage te leveren 
tijdens deze avond in de kerk. Dit kan zijn in de vorm van spel, zang (aansluiten bij het 
koor) etc.  
De exacte invulling en contactpersoon komt in de volgende nieuwsbrief te staan. Voor 
nu eerst even puur attenderen en warm maken, zodat u het eventueel thuis al kunt voor 
bespreken. 
 

Kliederkerk 

Samen aan de slag met het verhaal van Abraham die op reis gaat.  
Kom je ook? 
Zondag 2 oktober 2022 
14.30-16.30  
St. Jan de Doperker – Keijenborg 
 
Voor meer informatie zie bijlage. 

 
 
Dank voor uw aandacht.  
Voor nu allemaal alvast een heel fijn weekend.  
 
Vriendelijke groet, 
Team St. Bernardusschool 
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Bijlage  

Cursus Computertypen/Word/PowerPoint 
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Kliederkerk 
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