29 oktober 2015 (6 blz.)
Onderwerpen:
kinderen Heerdstee, ouderavond mediawijsheid 24 november, margedag, brugfunctionaris,
bewegingsonderwijs, website, koffieochtenden, MR en OR (actie schoenmaatjes)
Kinderen van de Heerdstee
Lezen met de hele school
Deze week zijn we op De Heerdstee gestart met groepsoverstijgend lezen.
Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur – 9.00 uur wordt er door kinderen uit alle klassen
gelezen. We vinden lezen erg belangrijk en gaan er gericht mee aan de slag. Iedere leerling heeft
andere leesbehoeften. De een kan al heel goed lezen en moet vooral heerlijk een zelfgekozen boek
lezen zodat er plezier in het lezen blijft, de ander heeft hulp nodig van een leerkracht of een maatje.
Kinderen kunnen de eer krijgen om tutor te zijn.
Bijvoorbeeld: Naomi de Raad uit groep 7 leest driemaal per week met
twee kleuters. En zo zijn er nog meer kinderen uit groep 6 t/m 8 tutor.
Er zijn ook kinderen die duolezen: samen hardop lezen uit hetzelfde
leesboek. De kinderen kunnen elkaars foutjes verbeteren en zijn
gemotiveerd om voor de ander mooi voor te lezen. Lezen is op die
manier leerzaam én leuk!
Aan de hand van het huidige leesniveau
zijn de kinderen ingedeeld. Na de
kerstvakantie begint de tweede periode
en zullen andere kinderen tutor worden
of een maatje krijgen. Groep 3 doet niet mee aan het lezen omdat zij
gedurende de hele dag bij Succes for All aandacht hebben voor het
leren lezen.

E-waste race
De kinderen van de groepen 6 en 7 doen mee aan de E-waste race. Ewaste staat voor elektronisch afval. Op dit moment wordt in Nederland
maar liefst tweederde van de totale hoeveelheid elektronisch
afval niet gerecycled. Heel jammer, want het zit vol met waardevolle
materialen. Gaat u maar eens na wat u mogelijk thuis nog heeft liggen:
een oude telefoon, wekker, kapotte printer of dvd-speler? Recyclen kan
beter door het gemakkelijker en
leuker te maken. Tijdens de Ewaste race nemen scholieren uit
groep 6, 7 en 8 het tegen elkaar op
om E-waste, (kleine) elektronische apparaten, uit de wijk in te
zamelen. De school die het meeste inzamelt wint een
fantastische schoolreis voor de hele klas! Op donderdag 29
oktober is bekend geworden dat groep 6 heeft gewonnen.
Groep 7 is derde van Groningen geworden.
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Trots dat wij een bijdrage hebben geleverd aan dit mooie project.

Unihockey groep 8
Tijdens het wijktoernooi was groep 8 tweede geworden
en daarom mocht de groep in de herfstvakantie tegen
scholen uit de hele stad spelen.
Onze groep 8 is tweede geworden en de kinderen
hebben een beker gewonnen!
De winnaars van het team zijn: Patricia, Thijs, Dave,
Zara, Jesse en Floor.

Ouderavond Mediawijsheid dinsdag 24 november
Van 21-28 november is het de week van de mediawijsheid.
Naast de aandacht die er door het jaar heen wordt besteed aan
mediawijsheid is er deze week extra veel aandacht voor dit onderwerp.
Deze week heeft u een uitnodiging per mail ontvangen van een
ouderavond over mediawijsheid op 24 november van 19.00-21.00 uur.
Onderbouwleerlingen maken intensief gebruik van apps, spelletjes en
digitale kinderboeken, terwijl de bovenbouwleerlingen vaak al een smartphone bezitten en intensief
gebruikmaken van sociale media als Whatsapp en Instagram. De mediaopvoedingsvragen van ouders
lopen dan ook nogal uiteen. Waar het bij de jonge kinderen vooral gaat over een veilige online
speelruimte, gezonde beeldschermtijd en de kwaliteit van apps, gaat het bij de oudere kinderen over
de kennismaking met de wereld via sociale media: de dynamiek binnen een Whatsappgroep, contact
met vreemden, privacy, pesten, enzovoort.
Om recht te doen aan deze verschillen geeft Jan Willem Roseboom van Bureau Jeugd & Media
afzonderlijke presentaties aan onderbouw- en bovenbouwouders. Afgestemd op de leeftijdsgroep
bespreekt hij vragen als: Wat zegt de wetenschap over kinderen en media? Hoe geef je als ouder het
goede voorbeeld? Welk mediagedrag wil je begrenzen, en welk gedrag juist stimuleren? Wat is
kwaliteit?
U wordt geprikkeld om na te denken over het maken van keuzes: wat voor soort mediaopvoeder
bent u eigenlijk? U gaat naar huis met veel stof voor gesprek met elkaar én uw kinderen. En tips
natuurlijk. Komt u ook? Meld u aan via onze website of zet uw naam op de intekenlijst die op de
deur van de klas van uw kind hangt.
Margedagen
 Maandag 9 november margedag
Brugfunctionaris, Ria Haverkamp
Iedere dinsdag is de brugfunctionaris aanwezig in het derde
kleuterlokaal in de kleuterhal.
Heeft u vragen over bijvoorbeeld Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds
of het Jeugdcultuurfonds of heeft u een andere vraag, kom dan gerust
langs.
Als u van de Gemeente Groningen een VOS formulier (voorheen TOS)
hebt ontvangen dan kunt u dit formulier bij de brugfunctionaris
inleveren.
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De gemeente Groningen wil graag dat ieder kind zijn
zwemdiploma haalt. Heeft u een laag inkomen dan kunt u via
Stichting Leergeld een vergoeding aanvragen.
U kunt een vergoeding aanvragen als uw kind 6 jaar of ouder is.
Meer informatie over de andere voorwaarden krijgt u van de
Stichting Leergeld.
Vergoeding voor zwemles aanvragen? Ga naar de website van
Stichting Leergeld en vul uw postcode in. U krijgt dan het adres en telefoonnummer van de stichting
bij u in de buurt. U kunt zelf bellen of e-mailen maar u kunt ook het e-mail-formulier invullen.
Stichting Leergeld neemt dan vanzelf contact met u op.
Meer informatie over zwemles: zwemlesingroningen.nl
Jeugdcultuurfonds ; (www.jeugdcultuurfonds.nl)
Wanneer uw kind op dans –of muziekles, toneel- of sportclub wil of een keertje naar de film en dit
om financiële redenen niet mogelijk is dan kunt u dit via de brugfunctionaris/intermediair (Ria
Haverkamp) bij de gemeente aanvragen. (r.haverkamp@heerdstee.nl) U kunt ook gerust
langskomen voor een persoonlijk gesprek op de dinsdag
Stichting Leergeld Groningen
St. Leergeld Groningen ondersteunt schoolgaande kinderen
(van 4 t/m 18 jaar) van ouders met lage inkomens, omdat ze
vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Ouders kunnen een
beroep doen op hulp van de stichting indien zij bepaalde
binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet
kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat
beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.
U kunt een aanvraag indienen voor:
Onderwijs: ouderbijdrage, schoolreisjes, schoolkamp, vervoer naar school. Indien u niet voldoet aan
de voorwaarden van de gemeente voor een computer dan kunt u deze ook via Stichting Leergeld
aanvragen.
Cultuur: Ook op het gebied van cultuur kunt u een aanvraag indienen, bijvoorbeeld voor creatieve
cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.
Sport: Veel gezinnen zijn al geholpen met het betalen van contributie van een sportclub. Soms kan er
ook geholpen worden met het aanschaffen van sportkleding.
Welzijn: Ook overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan scouting, behoren tot de
mogelijkheden.
Contact: St. Leergeld Groningen, Postbus 1575 9701 BN Groningen
Tel: 050 5958187 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: leergeldgroningen@live.nl Dagelijkse leiding: Dhr. Patrick Poelman, coördinator.
Humanitas
Humanitas Groningen- projecten op het gebied van opvoeden en opgroeien voor kinderen in de
basisschoolleeftijd:
Home start; Programma voor (opvoedings)ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen, biedt
praktische hulp en vriendschappelijk contact.
T’win; Maatjesproject voor kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar die in
moeilijke omstandigheden opgroeien.(armoede, tekort aan aandacht,
ziekte enz.) De vrijwilliger laat het kind kennismaken met een andere
wereld.
(Oppas)maatjes; Een maatjesproject voor kinderen met een beperking die extra aandacht nodig
hebben. Soms vanwege de beperking, soms om de ouders te ontlasten. Het gaat om kinderen van
4-16 jaar.
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Logeerproject; Dit is een aanvulling op het vorige project. Wanneer nodig kan het kind met een
beperking één keer per maand logeren bij logeerouders. De ouders hebben dan even de tijd om op
adem te komen en het kind is er even tussen uit.
In de volgende berichtgeving laat ik u weten welke mogelijkheden Humanitas nog meer biedt.
Mocht u over één van deze projecten iets te vragen hebben dan kan ik u meer informatie geven en
bent u van harte welkom voor een gesprek met de brugfunctionaris.
Nieuws van de leerkracht bewegingsonderwijs (Tim Kingma)
Bslim-sportinstuif
De Sportinstuif op de woensdagmiddag is weer begonnen! Dit is een sportactiviteit waar alle
kinderen uit groep 1 t/m 8 gratis aan mee kunnen doen. Samen met zes studenten zorgt meester Tim
ervoor dat de hele sporthal volgebouwd staat met leuke en uitdagende onderdelen voor jong en oud.
Je mag zelf weten hoe laat je komt en wanneer je wilt stoppen. Ook ouders zijn van harte welkom!
Elke woensdag (m.u.v. vakanties) van 14.00-15.00 uur in sporthal Beijum.
De Heerdstee doet mee aan Gezond Scoren met FC Groningen
Gezond Scoren is een gezondheidsproject voor basisschoolkinderen uit groep vijf tot en met acht.
Het is een zes weken durend project dat wordt afgesloten met een gezondheidsquiz. Iedere week
staat in teken van een gezondheidsthema, aangeleverd door de GGD. Ter introductie op ieder
gezondheidsthema heeft FC Groningen een video opgenomen die aan het begin van de week in de
klas kan worden vertoond. In iedere video fungeert een speler van FC Groningen als rolmodel voor
de kinderen. Daarnaast komen er een gezondheidsdeskundige en bewegingswetenschapper van FC
Groningen aan het woord.
Docenten kunnen naar eigen invulling het thema van die week laten terugkomen in het bestaande
lesprogramma. Daarnaast worden kinderen gestimuleerd om deel te nemen aan de buitenschoolse
activiteiten, die georganiseerd worden vanuit de gemeente.
Gezondheidsthema’s gekoppeld aan dit project zijn: groente & fruit, bewegen, water drinken,
(h)eerlijk sporten, slapen en ontbijten.
Het doel van het project Gezond Scoren is om kinderen van 8 t/m 12 jaar en hun ouders bewust te
maken van en aan te zetten tot een gezonde leefstijl.
Informatie uit de groepen
De informatie uit de groep van uw kind kunt u terugvinden op de groepspagina’s
van de website. Naast informatie uit de groepen kunt u daar ook allerlei andere
interessante punten, foto’s en links naar informatieve websites vinden.
Website: http://www.heerdstee.nl
Koffieochtendenvan 08.30-09.15 uur
De koffieochtenden vinden plaats op iedere tweede vrijdag van de maand. Mocht
deze vrijdag in een vakantie vallen dan verschuift de datum naar een ander
moment.
Data: 13 november, 11 december, 8 januari, 5 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei,
10 juni, en 8 juli.

MR
Naast de verwijzing naar het jaarverslag 2014-2015 die u in het vorige infoblad aantrof nu het gehele
jaarverslag.
In het schooljaar 2014-2015 is er door de MR zevenmaal vergaderd. Directeur Anneke van Bergen is
bij vier van deze vergaderingen deels aanwezig geweest om vragen te beantwoorden, input te
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ontvangen of van gedachten te wisselen met de MR. In dit jaarverslag worden de belangrijkste
punten van afgelopen schooljaar beschreven.
Bezetting
De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Annette van der Wal (leerkracht) is dit schooljaar
nieuw gestart in de MR. Samen met Judith Koster (leerkracht) heeft ze de beginnerscursus MR
gevolgd gedurende twee avonden in november. De derde leerkracht is Hanneke Kruizinga.
Tjerko van der Wouden (ouder) heeft de MR in februari verlaten en is op 10 maart 2015 vervangen
door Shona Dittner-Schoofs (ouder). Zij was de enige ouder die op de vacature heeft gereageerd.
Jaap Smit en voorzitter Roelof Moorlag zijn de overige leden namens de ouders van De Heerdstee.
Jaap en Judith vertegenwoordigen De Heerdstee binnen de GMR van de VCOG.
Nieuwe manier van werken
Er is gewerkt aan het ontwikkelen van een vaste structuur, een nieuwe manier van werken. Het doel
hiervan is om effectiever te vergaderen en een actievere MR te zijn. Door een jaarplanning te
hanteren, worden jaarlijkse agendapunten (zoals begroting en formatie) op tijd besproken en kan de
MR hierover meedenken. Daarnaast hebben we de onderwerpen verdeeld over drie commissies:
Algemeen Beleid, Onderwijsinhoudelijk en Ouder/Kind/Financiën. In iedere commissie zit één ouder
en één leerkracht. Tot slot hebben we dit schooljaar een vaste lay-out voor de notulen afgesproken
zodat deze uniformiteit uitstralen en het voor ouders eenvoudiger is om de notulen te lezen. Ook
wordt er regelmatiger via het infoblad gecommuniceerd over MR-zaken om ouders meer te
betrekken.
Schooltijden
De MR is nauw betrokken geweest bij het proces rondom de wijziging van de schooltijden. Namens
de MR hebben een ouder (Jaap) en alle drie leerkrachten plaatsgenomen in de commissie
Schooltijden. De MR heeft vorig schooljaar het procesplan helpen schrijven en dit schooljaar de
stappen van dit proces gevolgd. De MR is blij met de betrokkenheid van ouders (bijv. hoge respons
op de enquête). De MR heeft op 26 mei met de wijziging van de schooltijden ingestemd.
Schoolplan
Voor de komende schoolplanperiode (2015-2019) is een nieuw schoolplan geschreven door de
directie van De Heerdstee. De MR heeft in de start van het schooljaar input gegeven in de vorm van
speerpunten welke zij belangrijk vindt (bijvoorbeeld aandacht voor PR met het oog op groei van de
school). Deze punten zijn door de directeur meegenomen in het schoolplan. Op 26 mei heeft de MR
instemming gegeven op het schoolplan.
Overlegmodel
Na een wijziging in de CAO zullen de werknemers van De Heerdstee afspraken moeten maken over
de verdeling van uren/taken. Het team wilde graag met het overlegmodel instemmen; de MR heeft
voor deze keuze instemming gegeven. Nu zullen er afspraken gemaakt worden over de invulling van
bijvoorbeeld taakbeleid.
Voornemens 2015-2016
Volgend schooljaar zal de MR zich richten op o.a. het evalueren van de nieuwe schooltijden, de
personeelsafspraken vanuit het overlegmodel en de omzetting van de speerpunten uit het
schoolplan naar concrete doelen voor het schooljaar 2015-2016. Ook zullen zowel het huishoudelijk
reglement en de statuten herzien worden.
Vergadering 22 september
Dinsdag 22 september was de eerste MR-vergadering van het nieuwe schooljaar.
We hebben gesproken over verschillende onderwerpen, zoals het MR-jaarplan, een binnengekomen
vraag in verband met de nieuwe schooltijden en het digitaal veiligheidsplan. Op 24 november zal er
een ouderavond worden gehouden over het onderwerp ‘mediawijsheid’.
De notulen van de vergadering kunt u lezen op de website van De Heerdstee en op de prikborden bij
de ingang van de school. De MR vergadert weer op 10 november.
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OR
Schoenmaatjesactie met 1 week verlengd t/m vrijdag 6 november
Kinderen hebben een week extra de tijd om schoenendozen te vullen
met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. De schoenendozen
gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en
opvangcentra voor straatkinderen.
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