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Agenda
17 nov Start project Mediamasters in
groep 7 en 8
24 nov Groep 1-4 vrij
27 nov Digiduif open voor
voortgangsgesprekken
28 nov OV/ALV vergadering
29 nov Open ochtend
1 dec Digiduif sluiten
5 dec Continurooster

Beste Ouders,
Hij komt, hij komt….Sinterklaas komt
zaterdag aan en wij zijn er klaar voor!
De OV heeft de school mooi versierd, de
kinderen hebben hun schoen gezet en
we gaan maandag van start met het
oefenen van de sinterklaasliedjes. Een
leuke, spannende tijd waarin we werken
naar een mooi feest op 5 december
wanneer de Sint en zijn pieten natuurlijk
bij ons langskomen.
We hebben op 5 december een
continurooster. De school start op de
normale tijd maar alle kinderen eten op
school en we zijn een half uur eerder
uit.
Op de locatie Boomgaarden is dat om
14.45 uur,
op de locaties het Balkon en de
Tuinlanden om 14.30 uur.
De BSO’s worden door ons op de hoogte
gebracht. Wilt u uw kind een tienuurtje
en lunch meegeven op deze dag?

Studiedag
Op de studiedag van afgelopen
woensdag hebben wij ons met alle
collega’s binnen onze stichting verder
geprofessionaliseerd in hoe kinderen
leren, leiderschap, de werking van onze
leerteams waarin wij als leerkrachten
werken en in ‘veranderen’ en wat dat
doet met ons.
Twee onderwerpen lichten we er graag
uit, namelijk hoe we leren en de
leerteams.
In het college over het leren van
kinderen hebben we ons verdiept in
‘cognitive overload’ of te wel de werking
van ons korte - en lange termijn
geheugen, de hoeveelheid kennis die
past in ons korte termijn geheugen (ook
wel werkgeheugen) en welke invloed de
aanwezige voorkennis heeft op het leren
van nieuwe dingen. Hoe meer
voorkennis we hebben, hoe makkelijker
we nieuwe kennis ‘verbinden’ aan de
aanwezige kennis. En hoe meer
betekenis we kunnen geven aan nieuwe
dingen, hoe makkelijker we ze leren en
onthouden. Wist u dat we met de juiste
training een rij van wel 80 cijfers
kunnen onthouden?
In de workshops ‘werken in een
professionele leergemeenschap’
(leerteams) hebben we onze eigen
ervaringen uitgewisseld met de collega’s
van de andere scholen. We zijn dit jaar
namelijk op alle scholen binnen de
stichting gestart met het werken in
leerteams. In een leerteam werken
collega’s uit verschillende jaargroepen
met elkaar aan de ontwikkeling van ons
onderwijs door op een systematische

Nieuwsbrief Basisschool de Twaalfruiter

1

manier onderzoek te doen, gezamenlijk
lessen te maken en nieuwe
onderwijsinzichten te vertalen naar onze
onderwijspraktijk. Inspirerend en
waardevol.

“Kunnen we een afspraak
maken?“
De email is niet meer weg te denken als
communicatiemiddel met u als ouder.
Het is een snel en praktisch middel om
een mededeling te doen of een vraag te
stellen. Echter, in het geval van een
zorg of een inhoudelijke vraag hebben
wij liever persoonlijk contact. Wij
merken de laatste tijd dat ouders
geneigd zijn om in de mail hun
ongenoegen te uiten naar de leerkracht
over een situatie of een zorg die zij
hebben. Begrijpelijk want soms komt
een kind thuis met informatie waar u
meer over wilt weten. Toch vragen wij u
om in dat geval een afspraak te maken
met de leerkracht zodat we het hier in
alle rust met elkaar over kunnen
hebben. In de mail komen bepaalde
zaken anders over dan mogelijk bedoeld
is of stelt u mogelijk uit emotie een mail
wat feller op.
Gesprekken vinden altijd na schooltijd
plaats. Aan het begin van de dag willen
wij onze aandacht op de kinderen
richten en een prettige start met hen
maken. Op dat moment hebben we niet
voldoende tijd en ruimte om een
uitgebreider gesprek met u te voeren.
We hopen dat u hier begrip voor heeft.

Gymkleding
Vanuit het oogpunt van hygiëne en
veiligheid vragen we alle kinderen uit de
groepen 3-8 goede gymkleding te
dragen tijdens de gymles. Dat wil
zeggen een shirt , een broekje en gym
schoenen.

Is uw zoon of dochter zijn of haar
gymkleding vergeten dan kan hij of zij
bij de eerste keer mee naar de gymzaal
en de leerkracht mogelijk ondersteunen
in de gymles. Vergeet uw zoon of
dochter nog eens zijn of haar
gymkleding dan kan hij/zij tijdens de
gymles in een parallelgroep meedoen
met de les of eigen werk maken. We
attenderen u op het vergeten van de
gymtas en we hopen dat u uw kind
herinnert aan zijn of haar gymtas!

Fietsen stallen op locatie
Tuinlanden
Op de locatie Tuinlanden staan er
regelmatig fietsen op de stoep voor het
grote hek recht tegenover de
hoofdingang. Wij willen u, en uw
kind(eren) verzoeken deze fietsen aan
de zijkant van de gymzaal (onder het
afdak of op het pleintje met de bomen)
te plaatsen of in de daarvoor bestemde
vakken. Zowel de bewoners van het
appartementencomplex, het
kinderdagverblijf de Tovertuin als wij
ondervinden er hinder van en maken
ons zorgen of de hulpdiensten er wel
voldoende bij kunnen mocht dit nodig
zijn. Er gaan kostbare minuten verloren
als de fietsen eerst aan de kant gezet
moeten worden.

Pestprotocol
In de vorige nieuwsbrief heeft de MR u
geïnformeerd over de uitslag van de
ouderenquête. Daarbij is aangegeven
dat wij u de komende nieuwsbrieven
zullen informeren over de acties die wij
doen n.a.v. de aangegeven
verbeterpunten.
Een van de verbeterpunten die uit de
enquête kwam, is het pestprotocol. Via
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de enquête geven ouders ons terug dat
het anti-pestbeleid onvoldoende wordt
uitgevoerd en het (preventieve) aanbod
op sociaal emotionele ontwikkeling niet
volledig is.
Wij zullen komend jaar extra focus
leggen op het uitvoeren van de
afspraken uit het pestprotocol om
pesten te voorkomen en bij signalen
tijdig aan te pakken. Onze eerst stap
hierin is het aanstellen van een anti-pest
coördinator voor de Tuinlanden en De
Boomgaarden/Het Balkon. Deze
coördinatoren zullen ons anti-pestbeleid
actief onder de aandacht brengen bij de
leraren, de ouders en de leerlingen. Zij
zullen de uitvoer van de verschillende
stappen uit het pestprotocol gaan
begeleiden. Daarnaast zullen we
komend jaar ons (preventief) sociaal
emotioneel aanbod onder de loep nemen
om te bepalen of daarin verandering
nodig is.
Met deze interventies verwachten we
krachtiger ons anti-pestbeleid neer te
zetten.
Graag informeren we u in deze
nieuwsbrief over ons anti-pestbeleid.

leraren en hun ouders die te maken
krijgen met pesten moeten bij iemand
terecht kunnen op school, zodat het
pestprobleem kan worden aangepakt.
Met de uitvoer van het anti-pestprotocol
streven we naar een fijne en veilige
school.
Het anti-pestprotocol is een middel om
de volgende doelstellingen te bereiken:
• De leerkrachten signaleren en
onderkennen pestgedrag
• Het anti - pestprotocol vormt een plan
van aanpak ten aanzien van:
Het voorkomen van pestgedrag
Het tijdig signaleren van pestgedrag
Het aanpakken van pestgedrag
Samenwerking tussen ouders en school
De anti-pest coördinator heeft twee
belangrijke taken binnen de school:
• Het coördineren van het beleid in
het kader van het tegengaan van
pesten
• Het fungeren als aanspreekpunt
in het kader van pesten
We hebben per locatie van onze school
één anti-pest coördinator.
Voor de locatie Tuinlanden: Greetje
Konijnenberg (remedial teacher)
voor de locatie Boomgaarden/Balkon:
Sacha Luijx (leerkracht gr 5 F)
Signaleert u pestgedrag, dan informeert
u in eerste instantie de leraar van uw
kind.
De leraar zal vervolgens handelen,
waarbij deze ondersteuning kan vragen
van onze anti-pest coördinator.

Anti-pestbeleid
Leerlingen zijn bij ons op school om te
leren. Ze zijn pas in staat om te leren en
zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig
voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor
is het nodig dat ze zich kwetsbaar
kunnen opstellen, dat ze zich gezien en
geaccepteerd voelen en dat ze het
gevoel hebben er bij te horen.
Het creëren van een sociaal veilig
schoolklimaat is niet alleen noodzakelijk
om goed te kunnen leren maar is ook
een wettelijke verplichting. Leerlingen,

Aanbod
Zoals eerder beschreven zullen we het
aanbod op sociaal emotionele vorming
komend jaar onder de loep nemen op
volledigheid en adequaatheid.
Het volgende doet de school momenteel
op het gebied van sociaal emotionele
vorming:
*De methode ‘Natuurlijk Sociaal’
gebruiken, die kinderen sociale
vaardigheden aanleert en laat oefenen.
*Er worden duidelijke groepsregels
opgesteld en gehanteerd.
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*In groepsgesprekken wordt aandacht
besteed aan de regels.
*Positief gedrag van leerlingen wordt
gecomplimenteerd.
*Voor schooltijd en tijdens de kleine
pauze zijn leerkrachten op de
speelplaats aanwezig en zien er op toe
dat kinderen tijdens hun spel de
gedragsregels en afspraken naleven.

We hanteren het volgende stappenplan
voor de leerlingen wanneer er sprake is
van ongewenst gedrag/pesten door een
andere leerling/leerlingen:
stap 1
Probeer eerst zelf tot een oplossing te
komen. Zeg duidelijk: Ik wil dat je
stopt!
Stap 2
Stopt het ongewenste gedrag niet, dan
zeg je nogmaals: Ik wil dat je stopt!
Stap 3
Je gaat naar de leerkracht om het
probleem te melden.
Stap 4
de leerkracht brengt de partijen bij
elkaar voor een oplossingsgericht
gesprek en probeert samen met hen de
ruzie of pesterijen op te lossen volgend
de methode hoor en wederhoor.
Stap 5
Het probleem wordt besproken in de
groep om de zwijgende meerderheid in
te schakelen. Deze kinderen kunnen
stelling nemen tegen de pester en de
gepeste ondersteunen. Bij herhaling van
pesterijen/ruzies tussen leerlingen
volgen sancties en worden ouders
hiervan op de hoogte gebracht door de
groepsleerkracht.

waarin hen nadrukkelijk wordt gevraagd
mee te werken aan de
gedragsverandering.
We hebben u hier als school hard bij
nodig. Het is belangrijk dat ouders en
school samen optrekken om de situatie
te veranderen naar een goede omgang
met elkaar.

WIFI

Komende weken zullen de
voorbereidingen plaatsvinden voor WIFI.
Alle gebouwen van onze school worden
voorzien van WIFI punten, zodat er
binnen nu en 2 maanden overal in onze
school WIFI bereik is.
Vervolgens zullen we de komende twee
jaar een ‘boost’ geven aan ICT. De
kleuterklassen worden stapsgewijs
voorzien van digiborden en eind 2018,
begin 2019 verwachten we dat onze
leerlingen kunnen gaan werken met
chromebooks. Daarnaast gaan we in de
eerste helft van 2018 over op het
werken in de omgeving van Google for
Education.

Ouders
De ouder(s) die pestgedrag signaleren
gaan in eerste instantie naar de leraar
van hun kind.
Bij het signaleren van pestgedrag neemt
de leraar duidelijk stelling (ondersteund
door de anti-pest coördinator) en voert
afzonderlijke gesprekken met zowel de
leerling die gepest wordt als de leerling
die pest.
Er volgen ook gesprekken met de
ouders, van beide partijen afzonderlijk,
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Het
Buurtteam op
de
Twaalfruiter
Het Buurtteam is er voor kinderen,
ouders en leerkrachten. Zij kunnen het
Buurtteam om raad vragen en/of ons
betrekken voor hulp.
Wij, Tanya Vonk, Angela de With, Saskia
Valkenhoef, Brigitta Hölter en Esther
Lichtenbeld zijn vanuit het Buurtteam
Vleuten betrokken bij de Twaalfruiter.
U kunt bij ons terecht met vragen over
o.a. opvoeding, ontwikkeling,
gezondheid en allerlei andere zaken
waar u even geen antwoord op weet. Als
u dat wilt kunnen wij met u meedenken.
Wij zijn iedere woensdagochtend
(oneven weken) van 8.30u tot 9.30u
aanwezig op locatie de Boomgaarden en
iedere donderdagmiddag vanaf 15.00u
op locatie de Tuinlanden.
Voor vragen en/of ondersteuning kunt u
bij ons binnenlopen op school en u kunt
zich aanmelden via de leerkracht of IBer. Meestal volgt er dan een
driegesprek. Wij zijn ook telefonisch
bereikbaar via het algemene nummer
030 7400517 en u kunt ons mailen
vleuten@buurtteamsutrecht.nl.

Locatie de Boomgaarden (in gebouw
Appel, begane grond RT-ruimte)

Tanya Vonk

Angela de With

Esther Lichtenbeld
Saskia van Valkenhoef: 06 29793852
s.van.valkenhoef@buurtteamsutrecht.nl
Birgitta Holter
06 15911206
b.holter@buurtteamsutrecht.nl
Tanya Vonk:
06 16415306
t.vonk@buurtteamsutrecht.nl
Angela de With:
06 29793798
a.de.with@buurtemsutrecht.nl
Esther Lichtenbeld 06 10679879
e.lichtenbeld@buurtteamsutrecht.nl
Neem gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Saskia, Birgitta, Tanya, Angela, en
Esther

Als u het prettig vindt, hebben we de
mogelijkheid om bij u thuis te komen en
u kunt ons bezoeken bij Buurtteam
Vleuten, Burchtpoort 16
(Cultuurcampus)
Wie zijn wij?
Locatie de Tuinlanden (teamkamer)

Saskia Valkenhoef

Birgitta Holter
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