
 
 

   
           Want een eenvoudig hart heeft veel om uit te delen:  
         een glimlach, een compliment, een hart onder de riem! 
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Agenda 

23 september       Startgesprekken 
30 september       Info avond groep 1 en 2 
                                     “Ontmoeten is gewoon doen” 

 
1 oktober               Infoavond groep 4 t/m 6 
3 oktober               Infoavond groep 3 
7 oktober               Infoavond groep 7 en 8 
11 oktober            Nieuwsbrief  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedagen: 
 

28 oktober 
5 november 

5 februari 
2 april 
24 juni 

 Gouden weken! Zo noemen ze 
in vaktermen de eerste weken 
van het schooljaar. In deze 
weken wordt er hard gewerkt 
aan een positief klimaat in de 
groep. Hier hebben kinderen 
en leerkrachten het hele jaar 
profijt van.  

 
In de zomervakantie nemen leerlingen even afstand 
van elkaar. Er zijn zes weken geen lessen geweest, 
waardoor leerlingen (en leerkrachten) zich kunnen 
opladen voor het nieuwe schooljaar. De eerste weken 
na de zomervakantie heeft een groep de tijd nodig 
om zich te kunnen vormen. Dit is nodig omdat er 
misschien wat verschuivingen zijn geweest in 
leerlingen in je klas, maar ook omdat leerlingen zich in 
de vakantie ontwikkelen. Ieder kind ontwikkelt zich 
immers in het eigen tempo. 
 
Het accent wordt gelegd op groepsvormende 
activiteiten. Dit vooral gedurende de eerste periode 
na de zomervakantie. Door deze activiteiten in te 
plannen en op deze manier aandacht te besteden aan 
groepsvorming, stimuleert de leerkracht dat de norm 
van de groep door de leerlingen en de leerkracht 
samen wordt gepaald. Zo zorgen we samen voor een 
goede start van het schooljaar! 
 
We kijken ernaar uit om dit jaar met uw kind aan de 
slag te gaan. Mocht u vragen hebben schroom dan 
niet om contact op te nemen. We horen graag van u!  
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Informatieavonden 
Binnenkort zijn de informatieavonden waarvoor we u allen hartelijk welkom heten! De 
leerkrachten vertellen hoe er in de groep wordt gewerkt, welke materialen er worden 
gebruikt en welke afspraken er zijn. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.  
Voor iedereen een avond die u niet wilt missen!  
 
Maandagavond 30 september:  Groep 1   19 – 20u 

Groep 2   19 – 20u  
Dinsdagavond 1 oktober:   Groep 4  19 – 20u 
     Groep 5  19 – 20u 
     Groep 6  20 – 21u 
Donderdagavond 3 oktober:  Groep 3  19 – 20u 
Maandagavond 7 oktober:  Groep 7  19.30 – 20.30u 
     Groep 8  19.30 – 20.30u 

 
Verkeersveiligheid  
We maken ons zorgen over de veiligheid van de kinderen rondom de school. Het lijkt erop 
dat steeds meer (groot)ouders de kinderen met de auto naar school brengen. Daardoor is 
het ’s morgens heel druk - en onoverzichtelijk -  bij school. Wij attenderen u erop dat er een 
stopverbod voor onze school geldt!  
Deze is ingesteld voor de veiligheid van onze kinderen! 
Er is géén kiss-and-ride kortparkeervoorziening aan de Frans 
Halsstraat. Daarnaast  herinneren  we u er aan niet voor de 
garageboxen te parkeren.  Ook dit levert gevaarlijke situaties op en 
frustraties bij de buurtbewoners. Wilt u dit ook delen met de opa’s 
en oma’s die uw kind naar school brengen? Samen de schouders 
eronder om te zorgen voor een veilige situatie bij de school. 
 

RvT en GMR 

De Wheemschool maakt samen met De Koningin Wilhelmina School deel uit van de Stichting 
Hervormde Scholen te Voorthuizen. Beide scholen hebben een directeur. Op de Koningin 
Wilhelmina School is dit Carolien van Zijl en op De Wheemschool Gert de Vries. Gert de Vries 
is naast directeur tevens bestuurder van de Stichting. Dit betekent dat hij alle zaken die voor 
beide scholen gelden regelt. Hij legt hiervoor verantwoording af aan de Raad van Toezicht 
(RvT) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De RvT is samengesteld uit ouders 
van beide scholen en bestaat uit vijf personen: 
- Dineke Heijstek (De Wheemschool) 
- Wilbert van de Berg (De Wheemschool) vanaf november vacature 
- Annehil van Ommen (De Wheemschool) 
-  Miranda Lagerweij (Koningin Wilhelmina School) 
-  Vacature 
 
We zoeken nog leden voor de RvT met affiniteit voor secretariaat en personeel & 
organisatie.  
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Als u belangstelling heeft meldt dit dan bij Gert de Vries. 
De GMR is samengesteld uit MR-leden (ouders en leerkrachten) van beide scholen en 
bestaat uit 8 leden: 
 
-  Ina van Bladeren (leerkracht De Wheemschool) 
- Linda Wagensveld (leerkracht De Wheemschool) 
- Nanny Bergers (ouder De Wheemschool) 
- Rijanne Strijbos (ouder De Wheemschoo) 
-  Petra Visser (leerkracht KWS) 
-  Vacature (leerkracht KWS)  
- Marinus Top (ouder KWS) 
- John de Vries (ouder KWS) 
 
Mocht u vragen hebben of adviezen over het bovenschoolse- of het beleid van de scholen, 
dan kunt u bij hen terecht. In de vergadering van 09 september 2019 hebben de GMR en de 
RvT het bestuur geadviseerd over het strategisch beleidsplan. Dit plan kunt u vinden op onze 
website. 

 
Ouderportaal 
In februari ontvangt uw kind het eerste rapport. Om tot die tijd op de hoogte te blijven van 
de resultaten van uw kind, hebben we het ouderportaal. Het is belangrijk dat u regelmatig in 
het ouderportaal kijkt. Hierin staan de resultaten van uw kind.  Mocht u zich zorgen maken 
door bijvoorbeeld de resultaten die u in het ouderportaal ziet, neem dan contact op met de 
leerkracht. Deze kan u de achtergronden van de cijfers geven en wellicht uw zorgen 
wegnemen. Als de leerkracht van uw kind ziet dat de ontwikkeling van uw kind achterblijft, 
neemt hij/zij contact met u op. We zien de samenwerking met u als essentieel voor de 
ontwikkeling van uw kind. Daarom blijven we ook benadrukken dat we een open school 
willen zijn. We hopen dat u geen drempel ervaart. Mocht dat wel zo zijn: laat ons het weten! 

 
Schoolplan 2019-2023 
In het schoolplan wordt beschreven hoe wij voldoen aan de basiskwaliteit die de inspectie 
aan ons stelt en beschrijven wij onze ambities voor de komende vier jaar. Het plan is 
afgestemd op het strategisch beleidsplan van de Stichting Hervormde Scholen te 
Voorthuizen (SHS). Op basis van dit vierjarenplan stellen wij elk jaar een jaarplan op.  
De komende vierjaar willen wij vormgeven aan onderwijs dat aansluit bij de 
onderwijsbehoeften van kinderen en activeert tot onderwijsprestaties die passen bij de 
kinderen. Kinderen gaan pas presteren als er een goed pedagogisch klimaat binnen de 
school is, waardoor ze veilig en gezien voelen (welbevinden). Om kinderen verder te kunnen 
helpen willen we zicht krijgen op hun cognitieve-, sociale ontwikkeling en talenten (zie stukje 
over Talenten vieren) . We willen onze vaardigheden vergroten om diepgaand de resultaten 
van de kinderen te analyseren en gericht te interveniëren. Taal/lees- en rekenonderwijs zijn 
de kernvakken binnen het basisonderwijs. Deze vakken willen wij didactisch op de juiste 
manier aanbieden.  
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Om dit allemaal te realiseren hebben we specialisten in onze school: gedrag, 
talenten/(hoogbegaafdheid), taal/lezen en rekenen. Deze specialisten zorgen er samen met 
het MT voor dat dit schoolplan wordt uitgevoerd. 
Naast de punten die hiervoor genoemd worden werken we in 2019-2020 aan de volgende 
onderwerpen: 
-  Ontwikkelen van een kindcentrum samen met BijdeHandjes: 
-  Nieuwe schooltijden; 
-  Vermindering van de werkdruk van leerkrachten; 
-  Uitbreiding van huisvesting door een groeiend aantal leerlingen. 
Op de website vindt u binnenkort het complete schoolplan 2019-2023 en het jaarplan 2019-
2020. 

Talenten vieren 
Als je kinderen laat doen waar ze goed in zijn, presteren ze over de hele linie beter. 
Natuurlijk besteden we op school veel aandacht aan taal, rekenen en lezen, maar we willen 
de komende jaren ook meer gaan werken aan andere talenten! Is uw kind heel muzikaal? Of 
houdt uw kind van toneelspelen? Geniet uw kind erg van de natuur en techniek? Is uw kind 
nieuwsgierig? Houdt uw kind van kunst en musea? We willen dit samen met de kinderen 
gaan ontdekken en verder gaan ontwikkelen.  
 
We hebben ervoor gekozen om dit jaar aan de slag te gaan met 
drama (toneel) en techniek. Het jaar daarna komen er weer twee 
andere talenten aan bod enz. Zo willen wij ons talentonderwijs 
steeds verder gaan ontwikkelen en uitbreiden.  
 
In de maand november zal juf Christine (onze dramaspecialist) in 
alle groepen een workshop drama gaan geven en daarna wordt er 
in die maand elke week een drama les door de eigen leerkracht(en) 
gegeven. 
 
In de maand april krijgt ons team eerst een workshop van Techniek en Wetenschap en 
daarna wordt er in die maand elke week een techniekles door de eigen leerkracht(en) 
gegeven. Tijdens onze talentlessen willen we ook aandacht besteden aan de 21e -eeuwse 
vaardigheden om kinderen voor te bereiden op de toekomst!  
 
Omdat we dit jaar starten met talentonderwijs op deze manier, komen de kunstateliers te 
vervallen en willen we aan het eind van het schooljaar ook een talentenshow organiseren 
waar kinderen hun talent kunnen laten zien. Talent hoeft niet iets spectaculairs te zijn. 
Talent is iets waar je goed in bent, iets wat je bijna moeiteloos kan uitvoeren, iets waarbij je 
de tijd vergeet!  
 

Informatie over De Wheemschool (website en scholen op de kaart) 

Op de website vindt u veel informatie over De Wheemschool. Op deze site plaatsen we in 
het kader van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) weinig foto’s. Foto’s 
worden vooral via Parro doorgestuurd.  
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Daarnaast hebben we Facebook en Instagram waar we foto’s op plaatsen waar kinderen 
zoveel mogelijk onherkenbaar zijn. 
Voor nog veel meer informatie over onze school verwijzen we u naar scholen op de kaart 
(www.scholenopdekaart.nl). Op Scholen op de kaart presenteren scholen en dus ook De 
Wheemschool zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens 
afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, én door zelf 
unieke informatie toe te voegen. Scholen op de kaart wordt ontwikkeld door de PO-Raad en 
VO-raad in samenwerking met Kennisnet.  

 

Ontmoeten is gewoon Doen! 

In de week van 24 september schenken we extra aandacht aan het onderwerp Ontmoeten is 
gewoon Doen! In feite doen we dit het gehele jaar. Maar in deze week wordt er op alle 
scholen in de gemeente Barneveld aan gewerkt. Het gaat erom dat schoolkinderen meer 
wederzijds begrip krijgen en geen vooroordelen tegen elkaar hebben. 

 
 
 
  

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.poraad.nl/
http://www.voraad.nl/
http://www.kennisnet.nl/
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19 september   Larissa Nobelen   groep 2 
20 september  Norah Boerman   groep 3 
20 september  Gijs van Vliet   groep 8      
23 september  Ruben Davelaar  groep 7b 
23 september  Lars Schoonderbeek   groep 2 
24 september  Somaia     groep 3 
25 september  Fennah de Haan   groep 3 
26 september  Jolé van Ommen   groep 3 
27 september  Finn Krikke    groep 2 
29 september  Mees van den Berg   groep 3-4 

 
 

1 oktober  Syb de Boer    groep 8 
4 oktober  Sam van den Top   groep 6 
5 oktober  Isa Bos    groep 1-2 
6 oktober  Juul Nagelhout   groep 6 
8 oktober  Sven Overeem   groep 6 
8 oktober  Roos Rozeboom   groep 7b 
11 oktober  Anna Zweverink   groep 7a 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


