
 

  
 

Velen kunnen betogen,  
weinigen een goed gesprek voeren. 
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februari 

 
 
14  Rapport 
16  10-minuten gesprekken 
16 School-Kerk-Gezinsdienst 
20 10-minuten gesprekken 
21  Oud papier 
23  Nieuwsbrief 
  Gebedskring 

 

 

 
 

  

 
 
 

 Tien-minuten gesprek 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Op 14 februari krijgt uw kind zijn/haar rapport. Als het goed 
is, zijn de resultaten van uw kind geen grote verrassing. In het 
ouderportaal staan alle cijfers en als er belangrijke zaken 
besproken moeten worden, zijn er al eerder afspraken 
geweest en is er actie ondernomen.  
Toch gaat het soms mis. Wellicht omdat we elkaar niet goed 
begrepen hebben en/of dat wij niet aan uw verwachtingen 
kunnen voldoen. Mocht u met dat gevoel zitten, laat het ons 
dan weten. We hebben allen hetzelfde belang: het beste 
doen voor uw kind. 
Het tien-minuten gesprek is het moment waarop u als ouder 
wordt bijgepraat over hoe het gaat met uw kind op school. En 
waarop u informatie uitwisselt met de leerkracht. De tien 
minuten zijn vaak voorbij voordat u er erg in hebt. Daarom is 
het belangrijk de beschikbare tijd zo goed mogelijk te 
benutten. Op internet kunt u daarover veel goede checklists 
vinden. Daarin wordt het belang van te voren met uw kind 
praten aangegeven: Welke zaken moeten aan de orde 
komen? Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Daarnaast 
vinden kinderen het vaak spannend wat u met de leerkracht 
hebt besproken. Vertel uw kind over het gesprek en waarom 
het belangrijk is voor hem of haar. 
Goede gesprekken toegewenst! 
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Juf Corine 

Helaas is juf Corine nog steeds ziek. Ze heeft te veel op haar bordje gehad en de diagnose is dat ze 
overspannen is. Afgesproken is dat ze tot de voorjaarsvakantie geen activiteiten doet voor school. 
Daarna gaan we samen kijken wat de mogelijkheden zijn. Ze wordt vervangen door juf Geertje. 
We wensen juf Corine van harte beterschap toe en sterkte in deze lastige tijd.  
 

10-minuten gesprekken 

Bij de planning van de gesprekken, maken wij gebruik van ons leerlingvolgsysteem. Dit systeem biedt 
twee mogelijkheden: de gesprekken van ouders met meerdere kinderen direct achter elkaar plannen 
of er tien-minuten tussen doen. We hebben gemerkt dat de gesprekken achter elkaar plannen wat 
onrust geeft en dat ouders met meerdere kinderen zich erg moeten haasten. Dit past slecht bij onze 
kernwaarde ontspannen.  
Daarom zijn er bij de komende tien minuten gesprekken tussen elk gesprek tien minuten pauze 
gepland. 
 

School- Kerk- Gezinsdienst 

Op zondag 19 februari 2017 is deze dienst. Dit is in 
tegenstelling tot wat in De Wheemschool Agenda vermeld 
staat. De dienst is om 10.30 uur in Bethabara en wordt geleid 
door ds. M. van Leeuwen. Het thema van de dienst is ‘Mag ik 
helpen’. Allemaal heel hartelijk uitgenodigd!  

 
Leerlingenraad en ouderpanel 
We willen graag de betrokkenheid van leerlingen en van ouders op school  vergroten. Twee middelen 
daartoe zijn een leerlingenraad en een ouderpanel. Met de leerlingenraad gaan we al op korte 
termijn starten. Het ouderpanel volgt later. 
Een leerlingenraad heeft meerdere doelen:  
- overleggen en samen werken: 
-  door te discussiëren meningen  verwoorden en beargumenteren; 
-  leren presenteren; 
-  op speelse wijze de werking van de democratie leren kennen. 
De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 
die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die op 
school plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën 
van de leerlingen op onze school. De leerlingenraad wordt voorgezeten 
door de directeur. In een volgende nieuwsbrief vertellen we u meer over 
het nog op te zetten ouderpanel.  
 

Van de (G)MR 
Maandag 9 januari jl. was de eerste GMR-vergadering van 2017. 
Vanwege de volle agenda, was er deze avond alleen GMR overleg (Gemeenschappelijk met de MR 
van de Koningin Wilhelmina School). 
In deze vergadering is de GMR door de directie van diverse zaken op de hoogte gebracht  
Uitgebreid is gesproken over risicoanalyse. Hierin is in kaart gebracht op welke gebieden de scholen 
financieel risico lopen en hoe groot die risico’s dan zijn. 
Risico’s zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: krimp van het aantal leerlingen, (langdurig) ziekteverzuim 
van personeel, wijziging in wet- en regelgeving, etc.  
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Door zoveel mogelijk risico’s in kaart te brengen en daar een “schadebedrag” aan te koppelen, is een 
zgn. weerstandsvermogen bepaald: hoeveel geld moeten we reserveren om de financiële gevolgen 
van eventuele schadeposten te kunnen dragen? 
Na het bepalen van het weerstandsvermogen is besloten dat in 2017 extra geld kan worden ingezet 
op deskundigheidsbevordering. Met dit geld wordt geïnvesteerd in de deskundigheid van 
leerkrachten. “Met deskundige leerkrachten kun je het verschil maken”. Er is dus in de komende 
periode meer geld beschikbaar voor opleidingen en gerichte 
cursussen voor de leerkrachten. 
Op deze manier wordt meer expertise gezocht op specifieke 
uitdagingen en op algemene ontwikkelingen in het 
basisonderwijs. Wanneer er zaken zijn, die u eens besproken wilt 
hebben in de (G)MR, neem dan gerust eens contact met ons op! 
Hartelijke groet, 
MR De Wheemschool.  
Ina van de Hoef (leerkracht) 
Bertha van den Bert (leerkracht)  
Irma Top (ouder) 
Annemiek Panhuis (ouder) 

 
Gezocht: lid voor de MR van De Wheemschool 
Omdat de zittingsperiode van Irma Top is verstreken, neemt zij na vele jaren 
afscheid van de MR. Irma, heel hartelijk dank voor je betrokkenheid en 
bijdrage aan onze school. Door het vertrek van Irma ontstaat er een 
vacature binnen onze MR. Hebt u interesse in deze functie of wilt u er meer 
over weten, neem dan contact op met Gert de Vries of stuur een mail aan 
directie@wheemschool.nl 

 
  

mailto:directie@wheemschool.nl
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Nieuws uit groep 4a 
 

In januari zijn de kinderen van groep 4a druk bezig geweest met kunstateliers.  
Het thema sprookjes werd uitgewerkt in verschillende werkvormen, zoals dansen op een 
sprookje, sprookjes schilderen en schrijven, een kabouter weven e.a. Dankzij de hulp van 

moeders, vaders en oma’s was het weer een succes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Druk bezig met het schilderen van het huisje  De prins(es) op de erwt. Maar waar is de 
 van de zeven dwergen.     erwt nu gebleven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Samen knutselen met oma.    Deze schaar doet het goed!  
         Knutselen aan een sprookje in een doos. 
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 10  februari  Naomi Klok    groep 8  
 11  februari  Friso Geurts    groep 6-7  
 11  februari  Isa van Westerneng   groep 4a  
 13  februari  Kim van de Kuilen   groep 6  
 13  februari  Matthijs van Vliet   groep 7  
 16  februari  Denise van Beek   groep 7  
 20  februari  Sem van Westerneng  groep 7 
 
 
 

 

   

Wij zijn jarig… 


