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Van de directeur.
Beste ouder, verzorger,
De laatste week van het jaar is ingegaan. Overal in de media wordt teruggekeken naar het afgelopen
jaar. Ik voel die behoefte minder. Ik kijk liever naar het nu en wat er voor ons ligt.
Het ‘nu’ is o.a. de visitatie die vorige week heeft plaatsgevonden. Ouders, leerkrachten en management
zijn door een commissie bevraagd en ze hebben documenten bekeken. De visitatie commissie was
uiterst positief over de manier waarop de drie scholen met elkaar samenwerken. We werden een
‘pareltje’ genoemd en een ‘professionele familie’.
Een resultaat waar we allemaal trots op mogen zijn. Het definitieve rapport volgt nog en zal op onze
websites gepubliceerd worden.
De maatschappij is enorm in beweging en dat heeft zijn weerslag op het onderwijs. Maatschappelijke
verwachtingen en eisen aan ouders, kinderen en zeker ook aan ons, onderwijzend personeel,
veranderen steeds. Normen en waarden verschuiven. Het houvast van een kerk of dorpscultuur is er niet
meer. Iedere ouder heeft zijn eigen opvattingen over opvoeden en dat zien we terug bij de kinderen in de
klas. Allemaal individuen met een verschillende opvoedkundige achtergrond. Dat vraagt afstemming en
aanpassingen van onze opvattingen over onderwijs. Zelfstandigheid, eigenaarschap en
zelfverantwoordelijkheid, niet alleen bij de kinderen, maar zeker ook bij leerkrachten is een antwoord
daarop. Daar zijn we hard mee bezig. Maar liefst 7 HooLaHu collega’s zag ik op de foto van de uitreiking
van het certificaat van de cursus 21e-eeuwse vaardigheden en vrijwel alle leerkrachten volgen cursussen
of gaan regelmatig naar congressen. En.. dan niet te vergeten, alle scholing die we daarnaast intern nog
organiseren. Ja, er wordt hard gewerkt en geleerd. Het doel: onderwijs waar de aan ons toevertrouwde
kinderen in de toekomst iets aan hebben en hen verder helpt op hun pad door de toekomst.
De politiek heeft in al zijn wijsheid (?) besloten om de WWZ voor het onderwijs tijdelijk op te schorten.
Lijkt een beetje mosterd na de maaltijd, want alle vervangers zijn zo’n beetje ingezet. De tijd zal leren
hoe het één en ander gaat uitpakken bij een griepgolf. Ik heb u daar al eerder over geïnformeerd en
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gewaarschuwd voor mogelijke vervelende situaties. Helaas ben ik bang dat opschorting van de WWZ
daar niet veel aan zal veranderen.
Afgelopen week hebben we een gesprek gehad met Jacqueline Peeters, zij wordt de vervangster van
Marlou Plas (D’n Opstap) tijdens haar zwangerschapsverlof. Zij heeft ervaring met Snappet, is Rots &
water trainster en bekend met al onze methodes. Jacqueline zal wel even moeten wennen aan een
nieuwe omgeving en cultuur, maar ik heb alle vertrouwen dat zij de afstemming met behulp van de
omgeving zal vinden.
Maandag hebben we ook kennis gemaakt met Twanneke Roest. Twanneke is nog ‘vers van de pers’ en
moet haar eindgesprek op de PABO nog hebben, maar lijkt een mooie start te kunnen maken in groep
1/2 van de Akkerwinde als vervangster van Imke Dieker en Addie Hoeks.
2016 zit er bijna op.
Ik wil vanaf deze plaats alle ouders, verzorgers, personeelsleden en vrijwilligers bedanken voor
het commitment, de inzet en de betrokkenheid in het afgelopen jaar en iedereen fijne kerstdagen
en een geïnspireerd 2017 toewensen.
Met een vriendelijke groet,
Bas van den Bosch
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Mededelingen.

1. In januari worden de halfjaarlijkse Citotoetsen weer afgenomen.
2. Komende maanden zijn er weer veel open dagen voor het voortgezet
onderwijs. Voor meer informatie verwijs ik u naar het bord bij de
voordeur op school.
Maandkalender januari 2017
maandag
2

dinsdag
3

woensdag

donderdag

4

5

vrijdag
6

zaterdag

zondag

7

8

15

Kerstvakantie
9 lesweek 16
Goed Gedaan les 8

10

11
Hoofdluiscontrole

12

13

14

16 lesweek 17

17

18
Meelooplessen
TTO Pius X

19

20

21

27

28

Vergadering
Ouderraad

23 lesweek 18

24
Jac Naus vertelt

30 lesweek 19
Goed Gedaan les 9

31

25
Start van de
Nationale
voorleesdagen
t/m 4 febr.

22

Juf Fleur en
Meester Roy
EHBO

26
Informatieavond
ouders groep 8
Pius X
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Nieuwe leerling.
In januari gaan er weer nieuwe leerlingen starten op onze school

Saar van der Bruggen en Nissa Leijten
We heten hen van harte welkom en hopen dat zij zich gauw op onze school thuis
voelen.

Goed gedaan:
Komende maand staat in het teken van “Emoties” .
Iedereen is anders, iedereen voelt anders en iedereen reageert anders.
Soms ben je verdrietig of bang. Soms ben je vrolijk en opgewekt.
Komende twee lessen van Goed Gedaan gaan over het reageren op elkaar
en op een prettige manier aangeven dat je iets fijn vindt, of juist niet.

Wijziging Eindtoets groep 8 HooLaHu-scholen
Op dit moment oriënteren we ons op een nieuwe Eindtoets
voor onze scholen. Tot op heden hebben we altijd
deelgenomen aan de zgn. “Cito-toets”. Dit is altijd een
duidelijk verhaal geweest. De kinderen krijgen drie dagen
toetsen voorgelegd waarin ze kunnen laten zien wat ze
hebben geleerd tijdens hun basisschoolperiode.
Het huidige onderwijs is echter aan het veranderen.
Werden vroeger de lessen vooral klassikaal verzorgd,
tegenwoordig proberen we ons onderwijs meer en meer af
te stemmen op de individuele leerling. Daarnaast krijgen de
leerlingen ook meer inspraak, meer eigenaarschap. Zo worden ze bijvoorbeeld betrokken bij
het stellen van eigen leer- of werkdoelen (tijdens de zogenaamde kindgesprekken).
Om beter af te stemmen op onze leerlingen werken we momenteel op de HooLaHu-scholen
vanaf groep 5 allemaal met Snappet. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Kinderen voelen
zich meer uitgedaagd omdat het onderwijsaanbod beter aansluit bij het eigen
ontwikkelingsniveau.
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In deze lijn vinden we het ook passend om te kijken naar de wijze waarop we onze leerlingen
toetsen. We vinden het wenselijk dat de leerlingen ook de toetsen meer adaptief 1 kunnen
maken.
Aangezien er in dit kader op het gebied van de adaptieve Eindtoetsen voor het basisonderwijs
ontwikkelingen plaatsvinden, hebben we hier in eerste instantie onze focus op gelegd. We zijn
namelijk niet meer verplicht om de alom bekende Cito-toets te gebruiken.
De Onderwijsinspecteur heeft een aantal Eindtoetsen als erkend aangewezen. De gegevens
van alle toetsen zijn met elkaar vergelijkbaar. Scholen worden vrijgelaten om hun eigen keuze
te maken. Voor ons is duidelijk dat we over willen stappen naar een adaptieve Eindtoets.
Route 8 is op dit moment een (de enige) adaptieve toets waar gebruikers, ook binnen
Onderwijsstichting KempenKind, zeer enthousiast over zijn. Een bijkomend voordeel is dat
Route 8 ook een compacte toets is. De leerlingen worden immers niet, zoals bij de Cito-toets,
gedurende drie dagen getoetst maar slechts in één dag.
Natuurlijk zijn er andere partijen die ook adaptieve toetsen gaan ontwikkelen. Het is echter
altijd de vraag wanneer deze toetsen daadwerkelijk op de markt komen. Vervolgens moet een
toets “goedgekeurd” worden door de onderwijsinspectie. Wanneer we ook nog willen wachten
op meerdere gebruikerservaringen, dan zijn we snel een aantal jaren verder.
We hebben onze wens om Route 8 in te voeren met genoemde onderbouwing voorgelegd aan
de Medezeggenschapsraden van de HooLaHu-scholen. Zij staan achter onze argumenten en
stemmen in met deze wijziging van de Eindtoets.
We vonden het wenselijk om even te kunnen “proeven” aan deze nieuwe wijze van toetsing.
Daarom hebben de leerlingen van groep 8 onlangs deelgenomen aan een
normeringsonderzoek van Route 8. Tevens was dit onderzoek voor de leerkracht een mooie
gelegenheid om te zien hoe het bevalt als de hele groep gelijktijdig digitaal getoetst wordt.
Aangezien we na dit normeringsonderzoek nog steeds positief waren, is besloten om definitief
over te stappen. Route 8 zal dus vanaf dit schooljaar dé Eindtoets gaan worden voor de
leerlingen van groep 8.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Arno Rooijackers, intern begeleider van
de HooLaHu-scholen (arooijackers@kempenkind.nl). U kunt zich desgewenst ook nader
oriënteren op de website van Route 8: www.route8.nl

1

Automatisch aanpassen aan het niveau van de leerling
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Van de ouderraad:

GEZINSMIDDAG VRIJDAG 7 februari 2017
Op vrijdag 7 februari vindt de gezinsdag weer plaats.
Dit is een initiatief van 3 verenigingen, waarvan de ouderraad er een is.
’s Middags is er een activiteit speciaal voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8 die in
Hulsel wonen, dus ook voor de kinderen die niet in Hulsel op school zitten!
De middag start meteen na school. De kinderen blijven tot 15.30 uur op het schoolplein
onder begeleiding van de ouderraad. Om 15.30 uur gaan we naar het Drieske en de
middag zal om circa 16.45 uur afgelopen zijn.
Het zou fijn zijn als de kinderen die op vrijdag niet naar school gaan gebracht worden
naar school voor 15.30 uur. De kinderen kunnen na afloop opgehaald worden in het
Drieske. Voor wat lekkers en drinken wordt gezorgd.
De dag wordt voor de volwassenen afgesloten met een soort bonte avond in het
Drieske, te weten “Hulsel op de Planken. “ Dit belooft weer een erg gezellige, grappige
avond te worden. Zeker ook voor “nieuwe ouders” de moeite waard om kennis te
maken met de Hulselse tradities, en een leuke manier om andere ouders, buren etc op
een andere manier te ontmoeten.
Voor deze middag kunnen wij nog enkele hulpouders gebruiken. Voor het aanmelden
van de kinderen en hulpouders kun je mailen voor 1 februari 2017 naar:
Fam.amting@hotmail.com
- Naam Kind:
- Groep:
- Dieetwensen: nee / ja; ………………………….
- Ouder wil wel / niet helpen van 15.00u tot 17.00u
Bij vragen horen wij het graag!!!!
Groetjes namens de ouderraad,
Ingrid Maas, Marian Adriaansen, Monique Vingerhoets, Margaret van den Berg en
Fieke Amting
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Stichting Dorpscomité Hulsel
Filmmiddag in de Kei
(groep 1 tot en met 2e klas middelbare)
Op dinsdag 3 januari 2017 wordt weer de jaarlijkse filmmiddag in DE KEI georganiseerd, door
Overkoepelend Orgaan Buurtverenigingen. Het blijft een verrassing welke twee films worden gedraaid,
de meeste recente film die te krijgen is wordt gedraaid.
De films worden op groot scherm vertoond. In de zaal wordt voldoende toezicht gehouden, ouders
hoeven dus niet te blijven.
Om 13 uur begint de film voor groep 1 tot en met groep 5, deze duurt tot ongeveer 14.30u. De
kinderen mogen DE KEI niet voortijdig verlaten. Ouders graag om 14.20u weer aanwezig om de
kinderen op te halen.
Om 15 uur begint de film voor groep 6 tot en met de 2e klas middelbare school. Deze film duurt tot
ongeveer 16.30u.
Na de film krijgen de kinderen een zakje chips.
Toegangskaartjes zijn verplicht, deze zijn GRATIS te verkrijgen via Stichting Dorpscomité Hulsel.
Van 1 december tot 2 januari zijn toegangskaartjes verkrijgbaar bij:
Eva van Bakel
Christel van Bakel
Karin van Aaken

Graag even vooraf een

mailtje

(eva.van.bakel@outlook.com) of berichtje (06-28415984) dan leggen we een kaartje klaar of geven we
het even af.
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Training: “Opvoeden na (echt)scheiding”
In het voorjaar van 2017 organiseert het CJG+ de Kempen een training: “Opvoeden na (echt)scheiding”.
Vindt u het moeilijk om de draad weer op te pakken na de (echt)scheiding? En om te gaan met de stress
die de (echt)scheiding met zich meebrengt? Hoe kunt u beter communiceren met de andere ouder?
Maar ook hoe helpt u uw kinderen tijdens de (echt)scheiding?
Dan kan deze training u hierbij helpen.
Werkwijze:
De training bestaat uit vijf bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Er starten twee groepen tegelijk
op verschillende dagdelen. Ex-partners zitten dus niet bij elkaar in de groep. Het is ook mogelijk dat
slechts één ouder de training volgt.
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.
Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod.
- Zorgen voor jezelf.
- Handvatten voor het omgaan met emoties.
- Communicatie met de co-ouder.
- Communicatie met je kind(eren).
- Omgaan met strijd.
- Omgaan met loyaliteitsconflicten.
De training wisselt informatie en praktische oefeningen af.
Voor wie:
 Ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn en ondersteuning zoeken in de communicatie met
de andere ouder
 Ouders die vragen hebben over hoe hun kind(eren) te begeleiden in deze nieuwe situatie.
 Ouders die behoefte hebben aan ondersteuning in hun rol als (alleenstaande) ouder.
 Ouders die behoefte aan informatie hebben over (echt) scheiding en/of ouderschap.
 Ouders die op zoek zijn naar een manier hoe samen ouder te zijn na de (echt)scheiding.

Zie data en tijden hieronder.
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Data en tijd:
Maandagochtend
9.30 – 11.30 uur:
30 januari
6 februari
13 februari
6 maart
13 maart
Terugkombijeenkomst
8 mei

OF

Donderdagavond
19.30 – 21.30 uur:
2 februari
9 februari
16 februari
9 maart
16 maart

11 mei

Locatie:

Gemeentehuis Eersel
Dijk 15
Eersel
Informatie en aanmelden
Voor aanmelden, vragen of extra informatie over de training kunt u contact opnemen met één van de
jeugd- en gezinswerkers die deze training verzorgen:
Eugenie van Gool
06 18 78 03 33
e.vangool@cjgplusdekempen.nl
Yvonne van der Ven
06 22 98 12 62
y.vanderven@cjgplusdekempen.nl

Wij wensen jullie heel fijne kerstdagen en een fantastisch
2017!

Team Clemensschool
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