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Nieuwsbrief
Nummer 3
05-10-2018

Vanuit de directie

Agenda

Interne audit

08-10-2018

Vorige week donderdag 27 september jl. is de Van Heemstraschool bezocht door een interne auditcommissie van de stichting Cambium,
waar de Van Heemstraschool onder valt en een auditor van de Hogeschool VIAA in het kader van de hercertificering van de Van Heemstraschool als opleidingsschool voor PABO studenten van de Hogeschool
VIAA.

Studiedag (kinderen vrij)
09-10-2018
Open inloop
18-10-2018
Verkeersdag

Waar heeft de interne auditcommissie naar gekeken?
Naar drie domeinen:
•

Onderwijsleerproces: pedagogisch-didactisch handelen en leerlingenzorg.

•

Resultaten.

•

Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur.

Daarnaast is er vanuit Scope gekeken naar Het ‘opleiden in de school’.
De Van Heemstraschool is namelijk sinds twee jaar een opleidingsschool voor PABO-studenten van de Hogeschool VIAA.

20-10-2018 t/m 28-10-2018
Herfstvakantie
05-11-2018

Schoonmaakavond
06-11-2018
Schoolviering 3
07-11-2018

Wat heeft de auditcommissie gedaan?
•

Documentenanalyse.

•

Observaties in zes groepen en ‘vrije inloop’ IPC.

•

Gesprekken met:

Dankdag
Groep 1 t/m 4 vrij vanaf
11.15 u.

–Leraren

Van Heemstraschool

–Leerlingen

Christelijk Daltononderwijs

–Ouders

Uilennest 10
8051 HB Hattem
T 038-4441277

–Directie, rekencoördinator, Daltoncoördinator, schoolcoördinator en interne begeleider.
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Conclusie interne auditcommissie en auditor van Hogeschool VIAA
•

Een school waar heel veel goed gaat !

•

Pedagogische basis staat als een huis.

•

Opbrengsten (resultaten op orde). Aandacht houden op het rekenonderwijs en begrijpelijk lezen.

•

Didactisch handelen is op orde: aandacht houden voor scherpe doelen stellen, planmatige differentiatie en verwerking via de weektaak.

•

Schoolbrede onderzoekende en experimenterende houding op het vakgebied van Rekenen onder begeleiding van een Hogeschool.

•

Een open, professioneel team dat op een mooie manier samenwerkt en wordt geleid.

•

Hercertificering als opleidingsschool voor PABO studenten van de Hogeschool VIAA.

Een prachtige en welverdiende conclusie voor het team van de Van Heemstraschool. Na eerst in oktober 2017 een prachtig inspectierapport te hebben ontvangen en in november 2017 idem dito voor
Dalton, volgt nu bijna een jaar later een vergelijkbare conclusie vanuit een interne auditcommissie.
Kortom wat de auditcommissie al constateerde: de Van Heemstraschool is een school waar heel veel
goed gaat!

In het bijzonder wil ik nog de ouders en de leerlingen bedanken, die bereid waren op de audit dag de
commissie te woord te staan.
Muziek
Dit schooljaar ligt de focus vanuit culturele educatie op muziek.
Afgelopen twee jaar lag deze op beeldende vorming, maar na de evaluatie van afgelopen schooljaar
en de afspraak om 3 IPC thema’s 3 procesgerichte beeldende vormingslessen te geven, gaan we als
Van Heemstraschool verder met muziek. We krijgen binnenkort nieuwe instrumenten, zodat Tietske
de muzieklerares tijdens de lessen op vrijdag aan de wensen van het team van de Van Heemstraschool
kan voldoen.
Kortom: méér muziek op de Van Heemstraschool! Er is al veel muziek bij ons op school, zo komt juf
Tietske om de week in de klas en wordt 123-zing (muziekmethode) al door veel leerkrachten toegepast. Dit schooljaar zoeken we nog meer de verdieping op binnen het vak muziek. Er zullen twee trainingen plaatsvinden waar de nadruk ligt op het praktisch aan de slag gaan en thematisch werken. De
trainingen worden verzorgd door Maite Roest. Aanvullend worden er in alle groepen 2 voorbeeldlessen gegeven en een derde les waarbij de leerkracht gecoacht wordt. Om lessen te ontwerpen en tot
creatieve oplossingen te komen binnen het thematisch of vakoverstijgend werken worden er twee
brainstormsessies georganiseerd. Deze twee onderdelen zal Lize Reitsma op zich nemen. Beiden docenten zijn werkzaam voor de Muziek organisatie Limai; muziek educatie primair onderwijs.
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Panelavond 1 Geloof en identiteit van 11 oktober 2018 zal plaatsvinden op 29 november 2018
Deze Panelavond wordt onder meer samen met Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) voorbereid en zij zullen ook de avond leiden. 11 oktober wordt dus 29 november.
Op de website van de Van Heemstraschool staat dat we een:
een protestants christelijke daltonschool zijn met een open sfeer van wederzijds respect. Op onze
school willen wij een veilige omgeving aan uw kind bieden, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Het thema van deze panelavond zal hier over gaan. Wat betekent dit nu een protestants christelijke
basisschool met een open sfeer van wederzijds respect? Dit vraagt om visie op wat werkelijk van
waarde is en dat leidt naar vragen rondom oorsprong, identiteit, spiritualiteit en goed onderwijs gericht op de (brede) ontwikkeling van kinderen als dienst aan de samenleving, in traditie(s) van kwaliteit. Goed onderwijs vanuit vertrouwen en betrokkenheid door ouders en verzorgers.
Hier willen wij het graag onder meer met jullie als ouders en verzorgers op de volgende panelavond
over hebben.
Elvrie Croes

Incasso vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019
Voor het schooljaar 2018-2019 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 25,00 per kind.
Dit bedrag wordt op of rond 26 oktober 2018 geïncasseerd.
Ouders waarvan we geen machtiging hebben, ontvangen binnenkort van ons een berichtje met het
verzoek om dit bedrag zelf aan ons over te maken.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Annemarie Hurink – administratief medewerkster (annemariehurink@stichtingcambium.nl) of Elvrie Croes – directeur.
Welkom
In de laatste week van september is Oscar Vorstenbosch gestart in groep 1/2b bij meester Niels.
Oscar, heel veel plezier en een leerzame tijd op de Van Heemstraschool!
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Stukje uit groep 8
Hallo ik ben Dajo, 12 jaar en zit in groep 8. Ik ben van de Leerlingenraad van de Van Heemstraschool
en ik heb laatst met de hele Leerlingenraad een gesprek gehad met de mensen van de auditcommissie. Zij kwamen langs om vragen te stellen, zoals:
wat is Dalton?
Wat doen we anders dan andere scholen?
Wat moet beter op de school?
Wat vind jij van de school?

En toen gingen wij van de Leerlingenraad overleggen over deze vragen.
Bij vraag 1 zeiden we dat je dan meer zelfstandig werkt dan andere scholen en dat je met het halpasje
in de hal kunt werken.
Op vraag 2 zeiden we dat dat we meer zelfstandig werken.
Op vraag 3 zeiden wij dat er meer leraren pleinwacht moeten hebben want die grijpen sneller in dan
overblijfmoeders.

Op vraag 4 zeiden wij dat wij het een hele fijne school vinden. En daar gingen we heel lang over door.
De auditcommissie bestaat uit 3 mensen, 2 die vragen stelden, 1 die alles op schreef. Ik vond het wel
een beetje spannend maar ook leuk. Nou dit was het wel, ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben geweest.
5-10-18 van Heemstraschool Hattem
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Rectificatie datum einde zomervakantie 2019 en tweede Pinksterdag 2019:
Per abuis staat er een verkeerde datum van het einde van de zomervakantie op de schoolkalender en
op de website. De zomervakantie 2019 start op zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus. Wij zullen
deze datum aanpassen op de website.
Daarnaast staat op de schoolkalender op maandag 20 mei ook een tweede Pinksterdag, deze is niet
juist. Tweede Pinksterdag 2019 valt op maandag 10 juni
Ouderhulpbrieven en AVG
Tijdens de informatieavond begin dit schooljaar zijn er ouderhulpbrieven uitgedeeld en ook een toestemmingsformulier voor de AVG. Mocht u deze formulieren nog niet hebben ingeleverd bij de leerkracht van uw kind, zou u dat deze week willen doen?
Stagiaires
Hoi allemaal,
Ik ben Matthijs, eerstejaars Pabo-student op de Viaa in Zwolle. Ik ben 17 jaar oud en woon in Wezep
sinds deze zomervakantie. Ik loop elke donderdag en vrijdag stage in groep 4 bij juf Linda. Voor de rest
van het jaar loop ik hier stage. Het eerste half jaar dus in groep 4 en het tweede half jaar bij de kleuters. Ik hoop en verwacht een leuke en leerzame tijd hier.
Groetjes Matthijs Pauw

Mijn naam is Lotte van den Brink. Ik ben 19 jaar en ik woon in Hattem.
Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het Deltion College in Zwolle. Ik zit nu in het laatste jaar.
Op de Van Heemstra school loop ik stage in groep 4. Dit doe ik het hele jaar op de maandag en dinsdag. Ook heb ik stageweken gedurende het schooljaar.
Ik heb er erg veel zin in!
Groetjes, Lotte.

