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Welkom nieuwe meester:
Beste ouders en kinderen van de Antoniusschool,
2015
Misschien heeft u het al een beetje meegekregen: De afgelopen weken kwam er een meester kijken
op de Antoniusschool in De Hoef. Met het vertrek van juf Leonie moest er namelijk op zoek worden
gegaan naar een nieuwe leerkracht voor groep 5/6. Inmiddels mag ik u met trots laten weten dat ik
vanaf begin november het stokje van juf Leonie over zal nemen in de groep.
Graag stel ik mijzelf hierbij even kort aan u voor. Op dit moment ben ik 33 jaar en woonachtig in
Waverveen. Ik doe aan zaalvoetbal en fitness, ben een grote sportliefhebber in algemene zin, maar
mag ook graag een avondje gamen of naar de film gaan. Wat mijn loopbaan als leerkracht betreft ben
ik na het volgen van drie opleidingen afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs, remedial teacher en
orthopedagoog. Vervolgens heb ik de afgelopen acht jaar gewerkt als leerkracht op een basisschool in
Uithoorn. Daarbij heb ik ervaring opgedaan in de groepen 4, 5 en 6.
Omdat ik mijzelf nog steeds als een echte lesgever zie, maak ik met veel enthousiasme de overstap
naar een andere school. Ik kijk er dan ook zeer naar uit om met veel inzet, tijd en energie aan de slag
te gaan met de groep en om de school in algehele zin verder te helpen in haar ontwikkeling. Mocht u
mij tegenkomen in of rond de school, schud mij dan gerust even de hand ter kennismaking.
Graag tot ziens in de school!
Meester Erwin

Betalingsherinnering ouderbijdrage 2018-2019 Bewaren s.v.p.
Een aantal ouders heeft intussen de ouderbijdrage overgemaakt, hartelijk dank!
Van veel ouders heb ik de ouderbijdrage echter nog niet ontvangen, waarschijnlijk is de
betalingsoproep deze ouders aan de aandacht ontsnapt.
In plaats van het verhogen van de ouderbijdrage is er wederom besloten om ouders te vragen om de
ouderbijdrage van 35 euro per kind te verhogen met een bedrag naar keuze. Van de gebruikelijke
35 euro beoogt de OR de reguliere activiteiten te realiseren, zoals het schoolreisje, Sinterklaas,
Kerstfeest, Pasen etc.
Wij vragen u om de ouderbijdrage van minimaal € 35,00 per kind alsnog zo snel mogelijk over te
maken. Gaat uw kind pas ná 1 januari naar school, dan is de bijdrage minimaal € 20,00. Een extra
bijdrage is dus van harte welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op:
Banknummer NL10 RABO 0135 2261 20 t.n.v. OR Antoniusschool De Hoef.
Graag de voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren) erbij vermelden, dat maakt het zoeken
een stuk makkelijker.

Ouders van wie de ouderbijdrage 15 november aanstaande nog niet binnen is zullen persoonlijk een
betalingsherinnering ontvangen
Als u vragen heeft kunt u telefonisch contact met mij opnemen op 0297-548623 of per email
tamarajanmaat1982@gmail.com. Ik ben de moeder van Joey (groep 8), Vince (groep 6) en Ryan
(groep 5).
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet,
Tamara Janmaat
Penningmeester Ouderraad

“Vanuit de GMR”

GMR-vergadering oktober’18

De nieuwe GMR leden worden welkom geheten door de voorzitter en de taken zijn
verdeeld.
Er dient zich echter meteen een probleem aan: De Antoniusschool had een lid voor de
personeelsgeleding afgevaardigd, maar door een wijziging hebben zij nu een ouder bereid gevonden
voor de oudergeleding. Daardoor ontstaat echter een scheve verhouding tussen de ouder- en
personeelsgeleding (4-2.) Beide geledingen behoren uit evenveel (3) personen te bestaan…
We worden uitgebreid bijgepraat door de algemeen directeur, er zijn namelijk nogal wat
ontwikkelingen te vermelden:
Personele-/ bestuurlijke bezetting: Op de valreep van vorig schooljaar zijn er, door het aftreden van
twee bestuursleden en een interne verschuiving, twee nieuwe toezichthoudende bestuursleden voor
het bestuur aangenomen. Ook de sollicitatieprocedure voor een nieuwe algemeen directeur is
afgerond en er kan verheugd medegedeeld worden dat er per 1 december een nieuwe Algemeen
Directeur benoemd is; Marla van Berge Henegouwen. In beide gevallen had de GMR zitting in de
benoemingsadviescommissie. Na lange tijd van het alleen maar afscheid nemen van collega’s, is de
GMR verheugd dat er weer nieuwe, jonge, collega’s op de diverse scholen zijn aangenomen en heeft
er mobiliteit plaats gevonden.
Inspectiebezoek: Voor een drietal scholen stond de tweede schoolweek in september in het teken
van de inspectie. De inspectie heeft op alle scholen geconstateerd dat er heel hard is gewerkt. Op
onderdelen zijn er voldoendes behaald, maar het volledige verslag laat nog even op zich wachten.
Sterrenschool Driehuis, de Sint Jozefschool en de Antoniusschool hebben hun verbeterplannen
aangescherpt en gaan door met de ingeslagen weg. In december a.s. zal de inspectie het bestuur
bezoeken en bevragen. De GMR heeft inzage gekregen in de jaarstukken van het bestuur. In de
begroting 2018-2019 zijn, in aanvulling op de constateringen van de inspectie, gelden gereserveerd
voor diverse vormen van ondersteuning om het kwaliteitsbeleid een “boost” te kunnen geven. In het
strategisch beleidsplan 2019-2023 en daaruit volgend, op schoolniveau, de schoolplannen (20192023) zal (na)scholing een belangrijk onderdeel zijn.
Administratieve fusie: Voor de zomervakantie is de eenmalige ‘commissie administratieve fusie’
bijeengekomen. Zij hebben een “beslisboom” opgesteld voor het geval een school drie jaar onder de
opheffingsnorm van het leerlingaantal zit. In het schooljaar daarna stopt nl de bekostiging vanuit het
rijk. Door de krimp in de regio is het helaas een reëel scenario. Na de fusie van de Twistvliedschool en
de Proostdijschool is het bestuur op zoek gegaan naar andere mogelijkheden zodat een fysieke fusie
van twee scholen niet nodig is en alle huidige vijf leslocaties behouden kunnen blijven. Om dat te
bewerkstelligen is een administratieve fusie een mogelijkheid. Daarbij worden “op papier” twee
scholen aan elkaar gekoppeld. In de praktijk zal het voor de leerlingen, ouders en team van de
desbetreffende scholen weinig merkbaar zijn. Elke school behoudt zijn profiel, heeft een eigen
directeur en ook de medezeggenschap kan worden geborgd.
AVG: Voor de zomervakantie bent u al middels een brief op de hoogte gesteld van de nieuwe privacy
regels (de zg AVG) recent heeft u een toestemmingsformulier op de school van uw kind ingeleverd.
Binnen de organisaties wordt hard gewerkt om alle regelgeving hieromtrent concreet te maken.

Taakverdeling GMR:
Voorzitter
Vice voorzitter
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Marie José Goumans
Jan Kees den Haan
Marja Claessens
Agnes van der Geest
Elvira Kresse
Lysha Wang
Kiki de Ridder
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Personeelsgeleding
Toehoorder (afgetreden)
Personeelsgeleding
oudergeleding
oudergeleding

Windroos
Hofland
Windroos
Driehuis
Jozef
Driehuis
Antonius

Vergaderdata 2018-2019:
Volgens afspraak zal de PMR van de ‘gastschool’ worden uitgenodigd bij de GMR vergadering.
Datum
29 november ‘18

Tijd
19.30- 22.00

Wat
2e
GMR vergadering + toezichthouder
(O/K)
19 februari ‘19
19.30- 22.00 3e GMR vergadering
1 april ‘19
19.30- 22.00 4e GMR vergadering + toezichthouder
(B/F)
24 juni’19
19.30- 22.00 5e GMR vergadering
Indien nodig wordt er een extra vergadering ivm het BFP gepland.

Waar
Windroos
Hofland
Jozef
Antonius

Spreekuren in november:
Binnenkort hangen er weer intekenlijsten op de deuren van de klas waarop u kunt aangeven een 10
minuten gesprek te willen voeren met de leerkracht(en) van uw kind(eren)
De gesprekken vinden plaats vanaf 19 november zodat meester Erwin ook even de tijd heeft gehad
de kinderen te leren kennen. Juf Monique of juf Madelein zullen hem ondersteunen bij deze
gesprekken, zij kennen kinderen goed.
Koffie ochtenden voor ouders:
We draaien al weer een poosje en hebben de eerste ervaringen met het werken in drie groepen
opgedaan. Ook u als ouders hebt daar uiteraard het een en ander van meegekregen.
We halen deze bevindingen graag bij u op.
Dat doen we op dinsdag 11 december in de BSO ruimte.
Van 09.000-9.45
voor de ouders van gr 1-3
Van 11.00-11.45
voor de ouders van gr 4-8
We willen graag van u weten wat u als positief ervaart en uiteraard ook waar nog aandachtspunten
liggen.
De leerkrachten evalueren de eerste periode met elkaar en met de kinderen.
Al deze gegevens nemen we mee bij de verdere planning en uitwerking voor schooljaar 19-20 waarin
het werken met drie groepen centraal staat.
Project Kunst en de methode Alles-in-1:
In alle groepen zijn we op dit moment een nieuwe methode aan het uitproberen. Het project Kunst is
een van de 20 projecten uit de methode Alles-in-1.
Deze methode verzorgt thematisch, samenhangend onderwijs voor de basisschool. Vrijwel alle vakken
en vaardigheden komen in logische samenhang aan bod. Rekenen, gym en handschriftontwikkeling
zijn niet opgenomen.
Deze methode sluit goed aan op onze ervaringen met projectonderwijs en de schoolbrede projecten
vanuit de Reggio gedachte.
Bovendien voldoet deze methode aan de nieuwe eisen in de Wet op het Primair Onderwijs waarin
staat dat vakkenintegratie erg belangrijk is. Door de logische verbanden tussen vakken en
vaardigheden worden meer dwarsverbanden gelegd in kennis én in de hersenen. Er ontstaat meer
diepgang, nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Wanneer kinderen betrokken en gemotiveerd zijn gaat
leren makkelijker en beklijft de stof beter.
Ieder project uit deze methode is op zes niveaus uitgewerkt en daarmee uitermate geschikt voor het
werken in combinatiegroepen of bij groepsdoorbrekend werken, onze units bijvoorbeeld. Alle kinderen
werken aan hetzelfde thema, teksten en verwerking zijn op eigen niveau. De chromebooks bieden
daartoe ook de gelegenheid.

’s Morgens worden vooral de cognitieve activiteiten uit de project boeken aangeboden ( er is extra
materiaal voor zelfstandig en uitdagend werk.)
Voor de middagactiviteiten is er keus uit:
 doe opdrachten aan de hand van TIP kaarten ( zelfstandig of in een groepje)
 expressie activiteiten: muziek,dans,drama of beeldende vorming
 werken aan een (groeps) werkstuk of (groeps) onderzoek en een presentatie ervan.
Omdat de kinderen in deze methode ook veel kunnen en moeten samenwerken, sluit dit ook weer
goed aan bij de coöperatieve werkvormen die we ze hebben aangeleerd.
Het project Kunst beslaat 5 weken en elke week staat er een andere discipline centraal: fotografie,
theater, dans muziek en schilderkunst.
De eerste crea ochtend van 31 oktober hebben we vorm gegeven aan de hand van opdrachten uit het
project.
In de week van muziek komt meester Allerd in alle groepen om samen met de leerkrachten een
mooie les te verzorgen. ’s Middags neemt hij de nieuwe leerkrachten mee in de methode 123 Zing en
verdiept hij het aanbod voor de leerkrachten die er al langer mee werken.
Komt u weer een kijkje nemen in de school op vrijdag 30 oktober van 11.00-12.00 uur als we dit
project afsluiten met…………….?
Creaochtend 31 oktober:
Ladingen hout werden afgeleverd al ’s morgens
vroeg. Kinderen met de prachtigste takken en
jongens met hele gereedschapskisten kwamen
aanlopen.
Alle kinderen met een big smile…………………..de
mooiste dagen van het jaar vinden ze zelf. Wij
eigenlijk ook! Want wat kunnen ze werken, samen
werken en wat zijn ze creatief. De appels zijn vast
niet ver van de boom gevallen want vele handige en
creatieve moeders waren er ook om te helpen en mee te ontwerpen. ( wanneer komen de vaders?)
Wat een gezellige drukte en activiteiten.
Zagen in echte werkbanken, ze draaien hun hand er niet voor om. Plakken met
lijmpistolen, net zo makkelijk. Werken met echte hamers……………….geen
probleem. Maar ook samen nadenken, helpen bij problemen , mooie
groepswerken maken waarin de een de ander aanvult. Wat zijn we op die
momenten trots op onze kinderen en op onze school, waar dat allemaal kan en
mag. Elkaars talenten leren kennen en waarderen is een heel waardevol
leerproces voor iedereen. Leerkrachten zien op die momenten ook
onverwachte talenten en vaardigheden, het maakt het beeld van de kinderen
compleet.
De school ligt nu vol mooie werkstukken van hout. Er zijn
decor stukken gemaakt voor theater activiteiten. Er zijn
prachtige boetseerwerkjes. Zelf gemaakte muziek
instrumenten die later in de muziekles gebruikt worden.
Het was een fijne Crea ochtend geheel in het teken van
Kunst en het project, daarom ook iets anders van opzet en
uitwerking.

