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Nieuws van de directie
De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. Na zeven weken werken,
hebben de kinderen een week welverdiende herfstvakantie gehad. In deze eerste
periode hebben de leerkrachten met de kinderen gebouwd; aan een goede sfeer,
een fijne leeromgeving en een relatie met elkaar. We constateren dat de sfeer goed
is in de school. We hebben nog steeds alle groepen voorzien van leerkrachten, een
luxe in deze tijd van stakingen en het lerarentekort. We zijn en blijven een school in
ontwikkeling, dagelijks worden er nieuwe bouwstenen gelegd. Zo zijn we goed
gestart met het daltontraject, de Vreedzame School en bijvoorbeeld ons onderzoek
naar een nieuwe rekenmethode. We gaan op weg naar de donkere en gezellige
dagen met Sinterklaas en Kerst. Een warme, gezellige tijd waarin we ons verbonden
mogen voelen, als klas, als school, als team.
Dalton traject
In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld hoe de eerste studiedag is verlopen. De
leerkrachten zijn inmiddels aan de slag gegaan met de eerste oefeningen. In de ene
groep is al zichtbaar aan welke medeleerling ze kunnen vragen om hun beker te
openen of hun veters te strikken. In een andere groep maken de kinderen al

zelfstandig een rij, terwijl er in weer een andere groep kinderen leren keuzes te
maken of zij de instructie nodig hebben, of dat zij het doel van de les al beheersen.
Naast dat de leerkrachten in de klas aan het werk zijn gegaan, zijn zij zich ook aan
het verdiepen in de literatuur. Zij hebben een huiswerkopdracht gemaakt, waarin zij
hun beginsituatie hebben onderzocht. Daarnaast hebben zij een eerste reflectie en
leervraag opgesteld.
Eind oktober heeft de school een nulmeting laten uitvoeren rondom Dalton. Zo weten
we precies welke kwaliteiten we nu al hebben en welke kwaliteiten we verder gaan
ontwikkelen. De komende studiedag is op donderdag 14 november. Dan zal het
thema ‘zelfstandigheid’ zijn. We houden u op de hoogte!
Functies in de school
Het eerste aanspreekpunt voor de ouders in de school is natuurlijk de
groepsleerkracht. Zij kennen de kinderen het beste en zijn ook verantwoordelijk voor
het onderwijs in de groep. Daarnaast hebben we in de school enkele andere
medewerkers met een andere taak of functie. We willen u graag informeren wie dat
zijn en waarvoor u bij hen terecht kan. Dit kunt u lezen in bijlage 1.
Praktische zaken
-

Social schools: Bij vragen over het inloggen kunt u terecht bij juf Kim (groep 12 paars) en juf Susan (groep 7 groen).

-

Verlof aanvragen: kort buitengewoon verlof is buiten de schoolvakanties niet
toegestaan. In uitzonderlijke situaties kunt u hiervoor een verlofaanvraag
invullen. Het formulier kunt u daarvoor ophalen bij de administratie (groen). De
directie beoordeelt de aanvraag en brengt ouders op de hoogte van de
beslissing.

Gevonden voorwerpen
Om makkelijk de verloren of kwijt geraakte spulletjes te
kunnen vinden, hebben we een rek aangeschaft (zie
foto). Hierin kunnen alle gevonden voorwerpen netjes
worden bewaard en gemakkelijk worden gevonden. Dit
rek kunt u vinden in de gang van de BSO.
Kleine, waardevolle spullen als sieraden of fietssleutels
blijven bij de administratie (groen) te vinden.

Sinterklaas
Over een paar weken zet de Goedheiligman weer voet op
Nederlandse bodem!
Sinterklaas heeft dit jaar zelf mooie cadeaus uitgezocht voor de
kinderen uit de groepen 1 t/m 4, de ouders hoeven hier niet bij te
helpen. Maar deze cadeaus moeten nog wel ingepakt worden.
Daarom is de sinterklaascommissie op zoek naar inpakouders!
Wij willen graag op woensdag 13 november alle cadeautjes gaan
inpakken vanaf 18.00 uur (tot uiterlijk 20.30 uur). Als er deze avond
een 10-minuten gesprek is gepland, kan je natuurlijk daarvoor
even naar de leerkracht!
Wilt u meehelpen? Dan kunt u zich op ‘aanwezig’ zetten op Social Schools bij het
evenement ‘cadeaus inpakken’.
Op donderdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. De periode hieraan
voorafgaand volgen wij het Sinterklaasjournaal.
We hebben alvast een aantal belangrijke data te melden. Ook dit jaar mogen de
kinderen hun schoen zetten. Dit doen we op dinsdag 26 november.
De groepen 5 t/m 8 gaan lootjes trekken. Op maandag 18 november worden er
lootjes getrokken in de groepen. Op dinsdag 3 december moeten de kinderen de
surprises (met gedichten) mee naar school nemen.
Gratis boek voor de groepen 3 en 4
Vanuit ‘Stichting Ieder Kind Een Eigen Boek’ krijgen de leerlingen uit alle groepen 3
en 4 een gratis boek. Dit zal een persoonlijk boek zijn, waar de eigen naam van ieder
kind en de namen van 2 vriendjes/vriendinnetjes (die de kinderen hebben
doorgegeven) in voorkomen. Het boek ontvangen zij op maandag 25 november
onder schooltijd. We wensen de kinderen alvast veel leesplezier!
Buurtteam
In bijlage 2 bij deze nieuwsbrief stellen onze buurtteammedewerkers zich aan u voor.
Belangrijke data
 Vrijdagmiddag 8 november: 10 minuten gesprekken
 Woensdag middag en avond 13 november: 10 minuten gesprekken
 Donderdag 14 november: studiedag
 Woensdag 20 november: inloop 8:05 tot 8:30

Bijlage 1: functies in de school
Bouwcoördinator
Om een school goed te draaien zijn er veel zaken die geregeld moeten
worden; heel gewone huishoudelijke zaken, maar ook onderwijskundige en beleidsmatige zaken. Een deel van deze taken wordt op
onze school verricht door de bouwcoördinatoren.
De onderbouw (groepen 1 t/m 4) wordt geleid door Renske Clercx- van
Vliet. De bovenbouw (groepen 5 t/m 8) wordt geleid door Alice
Lanfermeijer. De bouwcoördinatoren vormen een onderdeel van het
managementteam (MT) en komen wekelijks met de directie bij elkaar.
U kunt ons vinden in het kantoor van de administratie in de groene
deelschool:
Alice: maandag en dinsdag
Renske: dinsdag en woensdag
Wat doet een bouwcoördinator nog meer?







Een bouwcoördinator is eerste aanspreekpunt voor de groepsleerkracht en
richt zich daarbij voornamelijk op beleidsmatige zaken.
Hij of zij is voorzitter van de bouwvergadering, die eenmaal per maand
gehouden wordt.
Het samenstellen van de agenda voor de bouwvergadering en daarmee het
bewaken van doorgaande lijnen, het checken van afspraken e.d.
Hij of zij is aanwezig bij sollicitatiegesprekken.
Als de directie afwezig is, is de bouwcoördinator verantwoordelijk voor de
gang van zaken in de school.
De bouwcoördinator wordt betrokken bij het schoolplan, de jaarplanning, de
indeling van de groepen, visie traject, de verdeling van de leerkrachten over
de groepen en dergelijke.

Interne begeleider (IB-er)
Op onze school werken we met een team van vier intern begeleiders:
Ingrid Keuning
IB’er voor alle groepen 1/2;
Cindy Gelhard
IB’er voor de groene deelschool, groep 3 t/m 8;
Marianne Scholten IB’er voor de paarse deelschool, groep 3 t/m 8;
Ilze Streppel
IB’er voor de blauwe deelschool, groep 3 t/m 8.
Algemeen
De intern begeleiders coördineren alles wat met ondersteuning rondom leerling zorg
te maken heeft. Zij ondersteunen en adviseren de leerkrachten, voeren gesprekken
met ouders en diverse externe instanties. Het werk van de intern begeleider is
gevarieerd. Er is een nauwe samenwerking met zowel de leerkrachten als met het
management team. Met elkaar hebben zij goed in beeld wat de mogelijkheden, maar
ook wat de onmogelijkheden zijn binnen het ondersteuningsprofiel van De Oase.

Met leerkrachten
De IB’ers komen regelmatig in de groepen voor lesbezoeken, drie keer per jaar
worden er groepsbesprekingen gevoerd. De groep wordt dan in totaliteit in beeld
gebracht en individuele leerlingen worden besproken. Daarbij wordt gekeken of de
pedagogische en didactische aanpak aanpassing behoeft. De IB’ers en leerkrachten
analyseren de resultaten van toetsen, daarop volgt eventueel een aangepaste
aanpak voor een leerling of een groep. Daarnaast is er op andere momenten ook
contact tussen IB’ers en leerkrachten. Met name over leerlingen die specifieke
ondersteuning nodig hebben.
Met ouders
In eerste instantie voeren de leerkrachten de gesprekken met de ouders. Zij werken
dagelijks met de leerlingen en kennen hen het best. Wanneer de leerkracht een
specifieke hulpvraag heeft, is er overleg met de IB’er. Dan wordt in kaart gebracht
wat er verder nodig is. Eventueel worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. De
IB’er sluit daarbij mogelijk aan om in nauwe samenwerking met ouders en leerkracht
te streven naar de meest passende ondersteuning voor de leerling.
Met externe instanties
De IB’ers vragen regelmatig externe instanties om advies, onze zogenaamde
kernpartners (Buurtteam, jeugdarts, samenwerkingsverband etc.). Dit gebeurt veelal
in geplande overlegvormen.
Voor vragen kunt u ons vinden in onze kamer in de groene deelschool aan de
pleinkant!

Directie
Bas van der Zanden en Matine van Voorthuizen vormen samen de directie. Zij zijn
eindverantwoordelijk voor de school: van onderwijs, financiën tot aan huisvesting. Op
een grote school als De Oase werkt de directie vooral beleidsmatig. De uitvoering
van dit beleid ligt vooral bij de leerkrachten, bouwcoördinatoren en IB-ers.
In de school

De taken in de school zijn heel divers. Het schrijven van een jaar- of
schoolplan, het regelen van vervangingen, het beslissen over
verlofaanvragen tot aan het leiding geven aan het team. Dit
schooljaar is een belangrijk ontwikkelpunt het daltontraject. Hierin
hebben we overleg met de opleiders, met de stuurgroep en met de
leerkrachten. In de gesprekkencyclus bespreken we dan ook
bijvoorbeeld de voortgang van het daltontraject en zien toe op de
persoonlijke groei van ieder teamlid.
Ieder teamlid neemt deel aan verschillende werkgroepen. Zo is er
een werkgroep taal, die de nieuwe leesmethode van groep 3
implementeert. De werkgroep gedrag onderzoekt hoe zij het buiten
spelen tijdens de kleine en grote pauze kunnen verbeteren. De
werkgroep rekenen onderzoekt welke rekenmethode het best
passend is voor onze school. De directie stemt in overleg met het
team deze doelen vast en ziet erop toe dat deze doelen worden
gehaald. Zij sluiten aan en ondersteunen de werkgroepen naar behoefte.
Bestuur
Met het bestuur van onze stichting is er veelvuldig contact. De stichting PCOU
Willibrord stelt algemeen beleid vast, waar iedere school zijn/haar eigen invulling aan
kan geven. Wij dienen onszelf te verantwoorden richting het bestuur, door
bijvoorbeeld kwaliteitsgesprekken of managementgesprekken te voeren. Ook nemen
directeuren deel aan leerteams over bijvoorbeeld HRM of financiën.

Bijlage 2: Buurtteam
bezoek- en postadres
Burgemeester Verderlaan 17, 3544 AD Utrecht
Algemeen tel.nr.: 030-740 0515
buurtteam.leidscherijn@jeugdengezinutrecht.nl
www.buurtteamsutrecht.nl

Beste ouders en/of verzorgers,
Wij zijn Fatima Haïssoun en Renata Hubert, gezinswerkers van het Buurtteam Jeugd en Gezin
Leidsche Rijn.
Het Buurtteam is voortgekomen uit een initiatief van de gemeente Utrecht en vervangt onder andere
een deel van de wijkwelzijnsorganisaties waar ook het (school)maatschappelijk werk onder valt. Alle
medewerkers zijn minimaal Hbo-opgeleide krachten met uiteenlopende ervaring in de hulpverlening.
U kunt met allerlei vragen bij ons terecht, zoals vragen over de opvoeding, lastig gedrag, pestgedrag,
moeilijk lerende kinderen, oplopende schulden, echtscheidingsproblemen en nog veel meer.
Wij zijn in de even weken op maandagmiddag aanwezig op school van 13.30 uur t/m 14.30 uur.
Ouders/ verzorgers, kunnen op eigen initiatief of op aanraden van de leerkracht of intern-begeleider
op ons spreekuur komen.
Hoe ziet de ondersteuning van het Buurtteam eruit?
Twee van onze gezinswerkers gaan met u in gesprek over uw vragen. Samen kijken we wat u zelf
kunt doen, waar mensen uit uw omgeving bij kunnen helpen en waarbij u professionele hulp nodig
hebt. U houdt zelf zoveel mogelijk de touwtjes in handen. De gezinswerker ondersteunt u waar dat
nodig is. Als u naast de hulp van het Buurtteam nog andere zorg nodig heeft, helpt de gezinswerker u
bij de contacten met de juiste organisaties.
De gezinswerker werkt samen met u naar een duurzame oplossing, opdat uw gezin weer op eigen
kracht verder kan.
Contactgegevens
Wilt u weten wat dit voor u betekent? Dan kunt u contact opnemen met uw Buurtteam via:

Fatima Haïssoun
06-26348351
f.haissoun@buurtteamsutrecht.nl

Wij hopen op een goede samenwerking!
Met vriendelijke groet,
Fatima Haïssoun & Renata Hubert

Renata Hubert
06-19417537
r.hubert@buurtteamsutrecht.nl

