Update basisschool Mijn Spoor

Beste ouders,
Veranderingen ter verbetering van de kwaliteit van onderwijs aan uw kind(eren)
 Voorstellen
Een aantal veranderingen is doorgevoerd. Eén daarvan is dat we twee nieuwe leerkrachten
hebben mogen verwelkomen. Zij stellen zich graag even voor:
Meester John groep 8
Mijn naam is John van den Bosch, ik ben getrouwd, ik heb 4 kinderen en
ik ben de trotse opa van Odin, mijn kleinzoon. Mijn hobby’s zijn koken en
tennissen en ik ben de nieuwe (oude) leerkracht van groep 8.
Oude heb ik erbij gezet, niet omdat ik al heel oud ben, 57 jaar, maar
omdat ik in het verleden ook al op deze school, toen de Schacht heb gewerkt. Ik heb er
gewerkt als leerkracht van 1984 tot 2001. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het
Speciaal onderwijs. Ik ben als leerkracht gaan werken op VSO De Zonnewijzer, nu de
Pyler. Ik ben er 15 jaar teamleider geweest van de onderbouw, dit zijn jongeren van 12
tot 15 jaar. In 2016 ben ik weer terug gegaan naar het basisonderwijs. Ik heb 2 jaar
gewerkt op bs de Triangel in Gulpen.
Toen ik hoorde dat er een plekje vrij kwam op Mijn Spoor, heb ik daar meteen op
gesolliciteerd en heb ik gelukkig de baan gekregen. Het voelt voor mij als een soort
thuiskomen. Ik ben terecht gekomen in een hardwerkend en fijn team. Ik merk dat
iedereen met hart en ziel klaarstaat voor de kinderen. Dit is iets wat ik enorm waardeer
en waar ik graag deel van uit wil maken.
Ik hoop op een prettige samenwerking nu en in de toekomst.
Juf Marlies groep 3
Mijn naam is Marlies Snijder, geboren, getogen en nog steeds wonende in Hoensbroek. Ik
ben getrouwd, heb 3 kinderen en inmiddels 6 kleinkinderen.
Mijn hobby’s zijn handwerken, lezen, klussen en in de tuin werken.
Ik heb op diverse scholen gewerkt in de onderbouw, waarvan de laatste 10 jaar
voornamelijk in groep 3. De groep waar mijn hart ligt en waar ik ieder jaar weer vol
verwondering kijk naar de ontwikkeling, die de kinderen in deze groep doormaken.
Onderwijsassistent juf Sandra
Mijn naam is Sandra, ik ben 27 jaar en moeder van 2 kinderen (2 jaar en 5 jaar)
Sinds januari ben ik van dinsdag t/m vrijdag werkzaam als onderwijsassistent binnen b.s.
Mijn Spoor.
Hier ondersteun ik in de bovenbouw, groep 7 en 8
Ik vind ik het fijn om de leerlingen een veilige en vertrouwde omgeving te bieden waarin
zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Verder geeft het mij veel voldoening om op zoek te gaan naar de juiste manier om de
leerlingen te benaderen, te begeleiden en te laten groeien.

Onderwijsassistent juf Mandy
Mijn naam is Mandy Rosenboom, ik ben 19 jaar en ben vanaf januari 2019 werkzaam op
basisschool Mijn Spoor als onderwijsassistent. Op deze dagen ondersteun ik de groepen 1
tot en met 6.
Een functie hebben op een basisschool is al lang mijn droom en om deze droom te
realiseren heb ik de opleiding tot onderwijsassistente gevolgd. Ik vind het belangrijk om
de nieuwste generatie kinderen te voorzien van het beste onderwijs dat mogelijk is. De
huidige basisschoolkinderen hebben immers de toekomst en ik ben best bereid om extra
tijd te investeren in de toekomst van een kind, zowel op emotioneel vlak én gericht op de
schoolprestaties van een kind.
Naast mijn focus op de leerlingen wil ik uiteraard ook de docenten helpen, wat mijn
functie officieel op papier inhoudt. Ik kom dus op voor zowel de leerling als de docent.
In mijn vrije tijd kegel ik graag, een sport die niet erg bekend is maar welke wel een
levende clubcultuur heeft, zowel nationaal als internationaal. Afgelopen zomer heb ik zelfs
meegedaan aan het wereldkampioenschap en heb ik een derde plaats weten te behalen.
Als ik niet aan het kegelen ben, besteed ik mijn vrije tijd graag aan tekenen, ik doe dit
zowel op papier als digitaal op de computer. Ook vind ik reizen maken met mijn vriend
erg leuk.


In gesprek over lesurenaanpassingen
Ook hebben we aandacht voor het leerkrachthandelen in de klas. We zien een mooie kans
om de lessen nog beter te krijgen door meer samen te gaan voorbereiden en hulpvragen
structureel met elkaar bespreekbaar te maken. Dat is mogelijk wanneer de leerkrachten
van elk leerplein iedere week rond de tafel gaan zitten.
Een aanpassing in de verdeling lesuren door het jaar heen zou daar een oplossing in
kunnen zijn. We hebben onderzoek gedaan om volgend schooljaar in plaats van hele
studiedagen door het jaar heen te kiezen voor vrije vrijdagmiddagen voor alle groepen.
Voor alle groepen zal het er dan zo uitzien:
Maandag

08.30 – 14.45 uur (incl. 45 minuten middagpauze)

Dinsdag

08.30 – 14.45 uur (incl. 45 minuten middagpauze)

Woensdag

08.30 – 12.30 uur

Donderdag

08.30 – 14.45 uur (incl. 45 minuten middagpauze)

Vrijdag

08.30 – 12.30 uur

Dit betekent dus niet dat de kinderen minder lestijd krijgen. De
verdeling van de uren door het jaar heen, wordt alleen anders. Er zal
dan door het jaar heen maar één studieochtend (op woensdag of
vrijdag) plaatsvinden, waardoor de leerlingen nog steeds meer dan
het aantal wettelijk verplichte lesuren onderwijs krijgen. Graag willen
we met u allen hierover in gesprek gaan. Op advies van de MR willen
we hiervoor een gezellig samenzijn organiseren. Houd daarom dinsdagavond 12 maart
vanaf 19.00 uur vrij in uw agenda. Afhankelijk van de aanmeldingen doen we dit in één
groep of in twee groepen achter elkaar. Lever het aanmeldstrookje svp in voor as
woensdag 27 februari.


Inrichting leerpleinen
Daarnaast vinden we ook de inrichting van de school belangrijk. Een rijke leeromgeving
inspireert tenslotte de kinderen. Maandag 18 maart worden daarom alvast nieuwe
meubels voor de leerpleinen geleverd. We willen u graag woensdag 27 maart om

12.00 uur uitnodigen om de leerpleinen met passende kunstwerkjes van de kinderen te
komen bewonderen.

Ouderbetrokkenheid
Door bovenstaande uitnodigingen willen we nogmaals benadrukken dat we ouderbetrokkenheid
zeer belangrijk vinden. Maak vooral een praatje met de leerkracht op het schoolplein als hij/zij
met de groep aan het eind van de schooldag mee naar
buiten loopt. Ook kunt u natuurlijk altijd een afspraak
maken. Daarnaast staan de directie en IB iedere ochtend in
de hal om de leerlingen welkom te heten, maar hebben dan
ook de tijd om u te woord te staan. Schikt een ander
moment beter, de deur staat altijd voor u open!
Leerlingenbetrokkenheid
Zoals u al op Isy heeft kunnen lezen, doen we ook aan
leerlingenbetrokkenheid. We zijn namelijk een leerlingenraad aan het opzetten om de leerlingen
mee te laten denken over allerlei zaken zoals het onderwijsaanbod, schoolplein, vieringen, enz.
Project ‘De veiligste plek in de wijk’
We hebben u een tijdje geleden op de hoogte gebracht van de plannen vanuit de gemeente om
subsidie te verlenen om de school te verbouwen en het schoolplein opnieuw in te richten. Er
lijken beleidsmatig stappen in de goede richting gezet te zijn. We verwachten dat binnenkort het
startsein gegeven gaat worden. We houden u op de hoogte en hopen snel meer informatie te
kunnen geven. We willen u tenslotte graag actief bij het proces betrekken.
Carnaval
Er is daarnaast natuurlijk ook aandacht voor de vieringen. De ouderraad is
al druk bezig met het maken van versieringen van de zaal voor de
carnavalsviering op vrijdag 1 maart. Dat wordt een echt feestje.
Daarnaast is het geweldig dat basisschool Mijn Spoor ook met de
kinderoptocht meeloopt. U heeft zich toch zeker ook opgegeven?!

Schoonmaakestafette
Ieder jaar organiseert de gemeente Heerlen een schoonmaakestafette. Basisschool Mijn Spoor
doet hier altijd actief aan mee. Vrijdagmiddag 22 maart onder schooltijd zullen de leerlingen
van de groepen 3 t/m 8 (de kleuters hebben die dag geen
school) de wijk een beetje schoner maken. Heeft u tijd en zin
om samen met de leerkracht de leerlingen te begeleiden, geef
dat dan vooral door aan de leerkracht van uw kind.
Met vriendelijke groet,
Team basisschool Mijn Spoor

Svp inleveren voor woensdag 27 februari 2019

Ouder(s) van …………………………………………………………………………………………………… (groep …..)
wil(len) zich graag opgeven met ……… personen voor het gezellig samenzijn op dinsdagavond
12 maart om te praten over verandering van lestijd op de vrijdag in plaats van studiedagen
door het jaar heen.

