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Beste ouders/verzorgers,
Het echte herfstweer is aangebroken. De komende weken staan in het teken van Sinterklaas en
Kerst. Drukke, maar zeker ook gezellige weken waarin we wat extra tijd vrijmaken om hier samen
aandacht aan te besteden. Verderop in dit Zoeklicht vindt u hier meer informatie over.
Twee weken geleden heeft de eerste ronde ouderavonden plaatsgevonden. De aanloop hier
naartoe is anders geweest dan voorgaande jaren. U heeft een vragenlijst ontvangen waarbij
gevraagd werd om dit, voor aanvang van het oudergesprek, in te vullen en terug te sturen. Mede
door uw input over uw eigen kind(eren) zijn wij nog beter in staat om de onderwijsbehoeften in
kaart te brengen en hier ook naar te handelen. Dit alles in het belang van uw kind(eren.
Ruim 75% van u heeft deze vragenlijst ingevuld. Hier zijn wij erg blij mee!
Wij als school zijn nu aan zet om aan de slag te gaan. Dit gaat zeker een vervolg krijgen. Wij
houden u op de hoogte.
Vanuit jullie input op de informatieavond hebben we een aantal zaken waar wij mee aan de slag
zijn gegaan of gaan gedurende dit schooljaar. Speerpunten voor ons zijn momenteel: afstemming
van ons onderwijs op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen, communicatie, meer aandacht
voor vaardigheden als presenteren, klimaatbeheersing.
Daarnaast zijn er nog zaken die via MR en OR lopen. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Meer informatie over onze school en onze partners kunt u vinden op onze website www.antoniusheusden.nl. Mocht u vragen/opmerkingen hebben; loop gerust binnen, bel of mail en we maken
een afspraak. De deur staat (bijna) altijd voor u open en de koffie staat klaar.
Tot slot wensen wij u een hele fijne Sinterklaastijd toe. Het volgende Zoeklicht ontvangt u dinsdag
15 december a.s. van ons.
Met vriendelijke groet,
Anja Jansen
Joost Martens
Nieuws vanuit de Ouderraad
Op onze website www.antonius-heusden.nl vindt u alle informatie over onze ouderraad. Wie zit er
in de ouderraad? Wie zijn onze klassenouders? Welke ouders zitten in welke werkgroepen?
Neemt u gerust eens een kijkje!
Een van hun belangrijkste taken is om zorg te dragen voor voldoende ouders in werkgroepen.
Werkgroepen die in kleine groepjes activiteiten voorbereiden.
Wij vinden het op school namelijk erg belangrijk om aandacht besteden aan vieringen, uitstapjes
en activiteiten waarbij kinderen op een andere manier leren. Hierbij is uw hulp onmisbaar.
Vindt u het leuk om mee na te denken over de invulling van de kerstviering, het organiseren
van een sportdag etc. etc.???

U helpt ons en daarmee uiteraard de kinderen enorm door uzelf aan te melden. Voor meer
informatie (wat houdt dit in, aan hoeveel uren moet ik denken etc.) kunt u terecht bij de ouderraad,
de klassenouders of bij leerkrachten!
Tijdens onze open dag op zondag 24 januari a.s. is de ouderraad ook aanwezig. Er is alle ruimte
om met hen in gesprek te gaan en uw vragen te stellen.
Belangrijke data:
Open dag school
Open Jaarvergadering OR

24 januari 2016
1 maart 2016

(11:00 – 13:00)
(20:30 – 22:00)

De ouderraad en de werkgroepen zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die, op wat
voor manier dan ook, de teams kunnen versterken.
Mocht dit je aanspreken of mocht je extra informatie wensen, neem dan contact op met één
van de leden van de OR, met de klassenouder of met ouderraad@gmail.com
SINTERKLAAS OP SCHOOL
Nog een aantal nachtjes slapen en dan zal Sinterklaas met zijn Pieten de school komen bezoeken.
De Hoofdpiet heeft naar school gebeld en gezegd dat Sinterklaas op donderdag 3 december zal
komen.
Om 8.45 uur gaan we met z’n allen naar de voorzijde van school aan de Heikamperweg.
De groepen 1, 2/3 en 3/4 en de kinderen van Korein en Pinkeltje staan op de stoep aan de zijde
van de school.
De groepen 4/5, 6, 7 en 8 staan aan de overzijde van de straat op het gras voor de huizen.
Ook alle moeders, vaders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom op de Heikamperweg.
En dan maar wachten op Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten.....
Als zij er dan zijn, kan het feest beginnen !!!

De traktatie voor de kinderen op deze dag wordt aangeboden door het Sinterklaascomité Heusden.

OPROEP!!
Ieder jaar wordt het Sinterklaasfeest gevierd.
Om dit ook in Heusden te kunnen realiseren zijn er vrijwilligers
nodig.
We hebben als Sinterklaascomité een aantal actieve mensen
die zich ieder jaar weer inzetten voor een mooie intocht én een
leuke dag op de basisschool.
Maar.... ook maken mensen na een aantal jaren de keuze om iets anders te gaan doen. Dat maakt
dat we nieuwe mensen nodig hebben.
In de praktijk blijkt dat het vinden van deze mensen erg lastig is.
Vandaar deze oproep!
Wij zoeken mensen die zich willen inzetten om in Heusden dit mooie feest voort te kunnen zetten.
Heb je een aantal uurtjes tijd of kun je een aantal avonden vrij maken, meld je dan aan.
Alle hulp is welkom en bovendien zeer hard nodig! (denk ook eens aan opa's of oma's).
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Nancy Basten (691418).
Met vriendelijke groet,
Stichting Sint Nicolaas Heusden

Kerst op school
De werkgroep Kerst is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor het
organiseren van een gezellige dag op school.
In een aparte brief zal de werkgroep u op de hoogte brengen van alle informatie
rondom deze dag.
Week van de Mediawijsheid
Deze week nemen de groepen 6, 7 en 8 deel aan de
“Week van de Mediawijsheid”.
Tv, internet, sociale media, apps, games en
smartphones. De mogelijkheden die media bieden zijn eindeloos. Maar hoe werken ze, wat
hebben ze voor invloed en wat kun je ermee? Groep 6 besteedt hier deze week uitgebreid
aandacht aan. De leerlingen van groep 7 en 8 ontdekken dit alles in MediaMasters 2015, het
superspannende mediawijsheidspel waar ze zowel op school als thuis mee aan de slag gaan.

Petazzie bovenbouw
Vorige week zijn de bovenbouwgroepen op pad geweest in het kader van de Petazzie-ochtend.
Via onderstaande links vindt u een aantal foto’s/filmpjes die op locatie gemaakt zijn.
Website “De buurman van…”:
Website Siris

https://youtu.be/lbppcT7-6X0
klik op: televisie gemist  van dag tot dag

Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 13 november jl. hebben wij de finale gehouden van onze voorleeswedstrijd. Vier
leerlingen uit de groepen 7 en 8 zijn de strijd met elkaar aangegaan onder het toeziend oog van
een deskundige jury. Na lang beraad heeft de jury uiteindelijk Pim Klein Zieverink tot winnaar
uitgeroepen! Hij zal onze school gaan vertegenwoordigen in de volgende ronde; het
voorleeskampioenschap van de gemeente Asten.
Pim, van harte gefeliciteerd en alvast veel plezier en succes bij de Astense
kampioenschappen!

De L!FT: onze interne Plusklas
Op onze school hebben we een interne Plusklas voor meer en hoogbegaafde leerlingen. Een klas
waar leerlingen iedere dinsdagmiddag onderwijs krijgen die aansluit bij hun onderwijsbehoeften.
Onderwijs wat meer uitdaging biedt, waar we met andere denkvormen gaan werken, waar we
dieper ingaan op levensvragen, waar leerlingen onderzoekend leren en hierover presentaties
geven. Er zijn leerlingen die uitdagender onderwijs nodig hebben wat organisatorisch moeilijker in
de eigen groep gerealiseerd kan worden. Daar is o.a. ook aparte instructie voor nodig. Die wordt in
de L!FT gegeven, de leerlingen gaan met de opdrachten in de L!FT aan de slag en nemen die ook
mee naar hun eigen groep.

Het voordeel van een interne Plusklas is dat de doorgetrokken lijn naar de eigen groep makkelijker
is. Ook is de communicatie over de voortgang van onze leerlingen directer op deze manier.
De leerlingen werken met eigen leerdoelen waar ze in de L!FT èn in hun groep mee aan de slag
gaan. Deze doelen zijn verdeeld in de volgende categorieën:
Leren leren: werkhouding/ werken volgens plan/ manieren van leren.
Leren denken: analytisch denken/creatief denken/praktisch denken/kritisch denken.
Leren (voor het) leven: inzicht in jezelf/omgaan met anderen.
De leerlingen krijgen een beoordeling over hun L!FT activiteiten op het rapport. De leerkracht van
de L!FT is Francé Toemen.
De externe Plusklas van Prodas
Er is bij Prodas ook een externe Plusklas. Dan gaan kinderen vanuit hun eigen school iedere
woensdagochtend naar de externe Plusklas. Zo’n Plusklas is er in elke Prodas-gemeente; Deurne,
Someren en Asten. Sinds dit schooljaar is die voorziening voor de Astense scholen gevestigd op
onze school. Dat betekent dat er op woensdagochtend leerlingen van alle Astense basisscholen
op onze school les krijgen in de Plusklas. De leerkracht van de externe Plusklas op onze school is
Agnes van der Weerden. Zij heeft ook meegeholpen met het opzetten van onze eigen interne
Plusklas De L!FT.
Ontruimingsoefening
Op donderdag 5 november jl. hebben wij met de hele school een
ontruimingsoefening gehouden. Ook de PSZ en Korein hebben
meegedaan. Het is ons gelukt om binnen de 2,5 minuut allemaal
buiten te zijn. Een compliment aan iedereen!
Natuurlijk levert zo’n oefening ook weer verbeterpunten op. Het ontruimingsplan wordt geüpdatet
en er wordt opnieuw gekeken naar de taakverdeling binnen de BHV-ers. Veiligheid is voor ons een
belangrijke kernwaarde en daar hoort dit zeker ook bij!
Schoolspot.nl
Via de website www.schoolspot.nl kunnen medewerkers en ouders van
leerlingen in het basis- en speciaal onderwijs software, hardware en
cursussen met speciale onderwijskorting bestellen. Voorheen was dit
surfspot.nl, maar dit is nu (exclusief voor basis- en speciaal onderwijs) dus veranderd in
schoolspot.nl.
Nieuws vanuit het samenwerkingsverband

U in de ondersteuningsplanraad? Ja waarom niet!
Waarom zou ik mij kandidaat stellen ?
Enkele redenen om u kandidaat te stellen voor de ondersteuningsplanraad:

1. U praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en
ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;

2. U denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden;
3. U bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk waaraan uw school deelneemt en kunt deze
kennis gebruiken binnen uw eigen school;
4. U wordt gefaciliteerd in uw deelname aan de ondersteuningsplanraad;
5. U leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen.
Wat doet de OPR ?
De scholen in het primair onderwijs, zowel regulier als speciaal onderwijs 1, zijn aangesloten
bij het samenwerkingsverband passend onderwijs. Het samenwerkingsverband is een bovenbestuurlijk verband waarin de besturen van alle scholen in die regio zitting hebben. Net zo als
iedere school een medezeggenschapsraad heeft, kent ook het samenwerkingsverband een
medezeggenschapsorgaan: de ondersteuningsplanraad (OPR).
De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het
ondersteuningsplan en daarop instemming te verlenen en gevraagd en ongevraagd advies
geven. Het ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor
zorgen dat alle leerlingen het onderwijs en de ondersteuning of zorg krijgen die ze nodig
hebben. In het ondersteuningsplan staat onder andere welk onderwijs en welke ondersteuning
alle scholen aan leerlingen bieden, de manier waarop extra ondersteuning wordt toegewezen,
wanneer leerlingen naar het speciaal onderwijs kunnen, hoe de financiële middelen worden
verdeeld over de scholen en welke speciale of extra onderwijsvoorzieningen er zijn.
De ondersteuningsplanraad gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die om welke
reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft betrekking op alle
leerlingen.
Wie kan zich kandidaat stellen ?
In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en personeelsleden. Iedere ouder en ieder
personeelslid van een school in de regio kan zich kandidaat stellen voor de
ondersteuningsplanraad. De leden van de ondersteuningsplanraad worden gekozen door de
leden van de MR-en van die scholen. Ook als u niet in de MR van de school zit, kunt u zich wel
kandidaat stellen voor de ondersteuningsplanraad tenzij U lid van bevoegd gezag, bestuur of
intern toezicht bent.
Wat zijn de Verwachtingen ?
De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van een school. Zo
wordt er onder andere verwacht dat u (goed voorbereid) naar de vergaderingen komt,
meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden, een open en
actieve houding heeft en het belang van ouders/personeelsleden daarin vertegenwoordigt. Het
verschil tussen een MR van een school en de ondersteuningsplanraad van het
samenwerkingsverband zit vooral in de grotere afstand van het beleid tot uw kind of klas en de
abstractie van het onderwerp. De elementen van het ondersteuningsplan herkent u niet direct
op uw eigen school. Indirect hebben deze wel veel invloed. Denk aan het vaststellen van de
basisondersteuning, de financiële middelen maar ook aan de scholing van personeel en de
mogelijkheid om extra handen of speciale kennis en expertise in de klas in te zetten.
Wat er in het ondersteuningsplan is beschreven en waarover de ondersteuningsplanraad
spreekt, kan best ingewikkelde materie zijn. Het is voordelig enige kennis of ervaring met
onderwijs en/of leerlingen die extra ondersteuning te hebben, maar uiteraard is er ook de
1

Scholen voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en aan leerlingen die
langdurig ziek zijn en scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen zonder
een lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen in scholen die verbonden zijn aan pedologische
instituten.

mogelijkheid om deze kennis op te bouwen of hierbij advies te vragen. De
ondersteuningsplanraad en de OPR-leden worden door het samenwerkingsverband voldoende
gefaciliteerd om hun taak op een zorgvuldige en serieuze manier uit te voeren.
Gevraagde investering en opbrengst
Als OPR-lid heeft u een belangrijke taak. U bent de oren en ogen van de werkvloer en kijkt met
die blik naar het beleid en de plannen die gemaakt worden en volgt de uitvoering van deze
plannen. Hoe gaat dat op school?
De investering zit vooral in tijd. Het aantal vergaderingen van een ondersteuningsplanraad is
per samenwerkingsverband verschillend. Ga uit van zo’n vier tot zes vergaderingen per jaar.
Uiteraard horen hier vergaderstukken bij. Deze kunnen uit grote en ingewikkelde stukken
bestaan en daarover zult u een mening moeten formuleren. Houdt daarom rekening met
voorbereidingstijd. Misschien is overleg met de achterban (ouders en personeelsleden) nodig.
Wat vinden zij belangrijk, waar liggen de knelpunten, waar zijn goede initiatieven?
Uw inzet wordt vergoed (vacatiegeld of taakuren).
U kunt invloed uitoefenen bij het leggen van de basis die ervoor moet zorgen dat passende
ondersteuning bij ieder kind van het samenwerkingsverband terecht kan komen.

contactpersoon: Karin Steenbakkers email: k.steenbakkers@swv-peelland.nl
Meer info http://po.swv-peelland.nl

