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 Agenda 

3 juli       Wenmiddag alle leerlingen 
 
27 aug.       Eerste schooldag  
 
10 sept.       Startgesprekken 
 
13 sept.       Startgesprekken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 

 Ouderbetrokkenheid 
Beste ouder/verzorger, 
 
In deze nieuwsbrief willen we terugblikken op en u 
informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen het 
onderdeel ouderbetrokkenheid. We hebben gezocht naar 
vormen om de drempel te verlagen. Dit alles om de 
betrokkenheid tussen u en ons te vergroten met als doel de 
ontwikkeling van uw kind ten goede te laten komen.  
 
Wellicht heeft u op de website onze nieuwe film gezien. 
Het is een promotiefilm van de scholen van de Stichting 
Hervormde Scholen in Voorthuizen. We willen laten zien dat 
de beide scholen, De Koningin Wilhelmina School en De 
Wheemschool, bij elkaar horen.  
Met één identiteit en één onderwijsconcept.  
We laten weten dat we er samen zijn in het dorp.  
Met heel veel samen en ook met eigen accenten per school.  
Naast deze film voor de website komt binnenkort een kort 
filmpje op Facebook. 
 
We danken u voor uw betrokkenheid en vertrouwen in onze 
school. U bent van harte welkom! 
 
Hartelijke groet  
 
Gert de Vries 
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Wenmiddag:  
Op dinsdag 3 juli 2017 gaan alle groepen ’s middags wennen in de nieuwe 
groep. Voor de leerlingen uit groep 8 is dit natuurlijk niet het geval. Meester 
Gert verzorgt de invulling voor deze groep.  

 
 

Eerste schooldag:  
Maandag 27 augustus begint het nieuwe schooljaar weer. U bent van harte welkom om samen met 
uw kind om 8.45 uur elkaar op het schoolplein te ontmoeten. Dit onder het genot van een kopje 
koffie/thee/limonade. U kunt kennis maken met de leerkracht en er is tijd voor ontmoeting. Het 
schooljaar wordt dan door meester Gert geopend. Om 9.00 uur kunt u uw kind naar zijn klas brengen 
en zien waar hij zit.  
 
 

 

 

Van Klasbord naar Parro 

In het afgelopen jaar zijn we begonnen met de app klasbord. Doormiddel van deze app hebben we u 
op de hoogte gehouden van leuke dingen die gebeurde of vroegen we u om hulp bij een activiteit. 
Deze digitale manier van communicatie willen we graag gaan uitbreiden. Helaas kan dat niet 
doormiddel van Klasbord. Daarom willen we vanaf het nieuwe schooljaar overgaan naar Parro. Parro 
is de communicatie applicatie van Parnassys. Met Parro kunnen we ervoor zorgen dat de 
communicatie veel duidelijker en soepeler zal gaan. De voordelen kunt u vinden in het filmpje: 
https://parro.education/ 

In de eerste week van juli ontvangt u een mail van de leerkracht met de uitnodiging voor Parro. Het 
aanmelden hierop is vergelijkbaar als met Klasbord. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar gaan 
we de nieuwe applicatie actief gebruiken en kunt u de klasbord app verwijderen.  

De verschillende functies van Parro zullen we gedurende het komende schooljaar langzamerhand in 
gebruik gaan nemen. Hierover zult u doormiddel van de app en de nieuwsbrief op de hoogte 
gehouden worden.  

Startgesprekken 

De startgesprekken zullen komend schooljaar plaatsvinden op maandag 10 en donderdag 13 
september. Wij willen graag samenwerken aan een zo optimale ontwikkeling van uw kind en daarbij 
geloven we dat het gesprek wederkerig moet zijn.  
In de groepen 1 t/m 4 worden de gesprekken alleen met de ouders gevoerd, vanaf groep 5 zit het 
kind er de helft van de tijd bij. Om deze reden zullen de gesprekken vanaf 16.00 uur plaatsvinden. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiprsagnfbbAhVGKlAKHQPoATIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.willibrord-school.nl/nw-26345-7-3658736/nieuws/parro.html&psig=AOvVaw1xmwXHOGN72R1eiOz3_5wV&ust=1530270837509315
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuy_rDnfbbAhXPY1AKHV2kDjEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sco-t.nl/websites/dematen/kinderen/klasbord/&psig=AOvVaw2pe1j36hOwU4uwKeIt2iD6&ust=1530270911708060
https://parro.education/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIo8Kq_fPbAhVMmbQKHU0lDyAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.daltoneelde.nl/tag/Leerlingenraad&psig=AOvVaw1IbFMwQFCEr18QIOAvRY2x&ust=1530193527116908


  

Extra Nieuwsbrief 

 

De Wheemschool - Frans Halsstraat 111 - 3781 EV  Voorthuizen -  0342 471642 - www.wheemschool.nl 3 

 

In de weken voorafgaand aan het startgesprek vindt een kindgesprek plaats met ieder kind. De 
leerkracht voert met elk kind op een ontspannen manier een gesprekje. Mogelijke informatie vanuit 
het kindgesprek komt tijdens het startgesprek ook ter sprake.  
 

Informatieavond: 
Waardevol blijft om u begin van het schooljaar op de hoogte te brengen van wat belangrijk is per 
groep. Het komende schooljaar zal de invulling van de informatieavonden weer als volgt zijn:  
 
Groep 1 t/m 3: De nadruk in deze groepen ligt vooral op informatie geven over de bewuste groep. 
Vooral ook de werkwijze van de klas en school uitleggen. Dit vooral omdat dit de begin groepen zijn 
(1 en 2) en dit de basis is. Bij groep 3 is de werkwijze anders dan in groep 1 en 2 vandaar dat in deze 
groep ook meer info wordt gegeven.  

Groep 4 t/m 6: In deze groepen verstrekken we de helft van de avond informatie en de 
andere helft willen we gebruiken om samen een les te doen (spelling, taal, Engels…) om u 
een indruk te geven hoe dat gaat.  
Groep 7 en 8: In deze groepen wordt kort informatie gegeven over de groep (alleen die zaken/info 

die van belang zijn). Daarnaast gaf u aan het wenselijk te vinden om in te spelen op actuele thema’s 

van deze leeftijdsgroep; denk aan hoe om te gaan met social media, cyberpesten, voortgezet 

onderwijs e.d. 

Rapport en tienminutengesprekken: 
Dinsdag 10 juli krijgt uw kind het rapport mee naar huis. 
De resultaten van uw kind zijn ook te volgen via het 
ouderportaal en we merken dat u dat veelvuldig doet.  
Aankomend schooljaar krijgt uw kind 12 februari  het 
eerste rapport mee. De tienminutengesprekken volgen 
hierop op 14 en 18 februari. Het tweede rapport gaat 
dan 9 juli mee naar huis. Mocht er behoefte zijn om 
naar aanleiding van resultaten of ontwikkelingen die u 
ziet bij uw kind te praten kan er tussentijds altijd een 

afspraak worden gemaakt. Ten alle tijden kunt u natuurlijk contact opnemen met de leerkracht. En 
als de leerkracht zaken met u wilt bespreken, neemt hij/zij vroegtijdig contact met u op. 
 

Leerlingenraad: 
Dit jaar is de leerlingenraad vijf keer bij elkaar gekomen. De inbreng van de kinderen is zeer 
waardevol en op deze manier werken we aan betrokkenheid tussen leerlingen en leerkrachten. Elke 
leerlingenraad worden er punten besproken vanuit de groep en vanuit het team.  
Onder andere is gesproken over: hoe vinden we het werken op de leerpleinen en in de stilteruimten, 
meer bewegen in de klassen, meer grapjes door de meesters/juffen.  
Wat mede tot stand is gekomen door de leerlingenraad is….  

 dat er elke week is een groep verantwoordelijk is het schoolplein netjes te houden. 

 dat op de leerpleinen en stilteruimtes de regels hangen. 

 dat er een buitenklok is 

 dat er meer wordt bewogen. 
We zijn de leerlingen die het afgelopen jaar hebben deelgenomen aan de leerlingenraad dankbaar 
voor hun meedenken en waardevolle inbreng!  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip-ceH_fPbAhUBKFAKHQ5HCx4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.desaad.nl/activiteit/cijfers-inleveren-2e-tussenrapport/&psig=AOvVaw0Ff9JFyYrJExmD7kWxdcRR&ust=1530193441385589
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Volgend schooljaar vinden er nieuwe verkiezingen plaats. Kinderen die in de raad willen schrijven op 
waarom en daarna wordt per klas één jongen en één meisje gekozen die in de leerlingenraad mogen. 
Dit is vanaf groep 5. Deze twee kinderen vertegenwoordigen hun klas en brengen verbeterpunten in 
waarvan hun klas vindt dat het anders moet binnen de school. Dit wordt meteen besproken of 
meegenomen naar teamvergaderingen. Ze krijgen dit in een latere leerlingenraad teruggekoppeld en 
vertellen dit ook weer aan hun groep. Ook krijgen ze vanuit school ontwikkelingen te horen. 
Volgend jaar willen we vijf keer bij elkaar komen. Mocht het vaker nodig zijn, dan zorgen we 
daarvoor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inloopochtenden: 
Afgelopen jaar zijn we begonnen met de inloopochtenden. Hier werd positief op gereageerd zowel 
door leerlingen als ouders. Waardevol dat ouders af en toe een inkijkje krijgen in het ‘schoolleven’ 
van hun kind.  
Komend schooljaar zullen er verspreid drie weken komen waarop we u de mogelijkheid willen geven 
één keer per week het eerste kwartier met uw kind de klas in te gaan.  Als u meerdere kinderen op 
school heeft kunt u dus in die week met elk kind een keer mee naar zijn klas.  
Per groep wordt er bekeken wat er die ochtenden aangeboden wordt.  
 

Open lessen: 
Afgelopen schooljaar hebben we u de mogelijkheid gegeven een les bij te wonen. Hier hebben veel 
ouders gebruik van gemaakt. Dit hebben wij erg gewaardeerd!  
Aankomend schooljaar is er de gelegenheid een les vanuit de kanjertraining bij te wonen. U krijgt te 
zijner tijd bericht van de leerkracht van uw kind wanneer die les(sen) zullen plaatsvinden.  
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Mocht u vragen of adviezen hebben of anderszins laat het ons weten: we zijn een open school! Wilt 
u dit doen via de mail, kunt u dit sturen naar directie@wheemschool.nl  o.v.v. ouderbetrokkenheid.  
 
Hartelijke groet,  
Namens de projectgroep 
Annemieke Loggers 
 
 

mailto:directie@wheemschool.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiav43V_fPbAhXKKlAKHUPLBi0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.opdeslek.nl/onze-school/leerlingenraad/&psig=AOvVaw1IbFMwQFCEr18QIOAvRY2x&ust=1530193527116908
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