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R.K. BASISSCHOOL “OP ’T HWAGVELD”
Proost de Beaufortstraat 45
6231 EB MEERSSEN
Telefoon 043 – 3642813
info.hwagveld@innovo.nl

Verkiezingen MR
Medezeggenschapsraad
De stembriefjes zijn geteld en gecontroleerd. De vacature zal worden ingevuld door Ron Muller.
Graag bedanken wij ook de andere kandidaten. Het is erg prettig te weten dat er veel interesse was in
deze vacature.
De Medezeggenschapraad bestaat uit:
Leerkrachten: juf Marjo en meester Maarten
Ouders
Ron Muller*, Demitry Steinschuld* (secretaris) en Maurice Habets (voorzitter)
*Demitry zal eind dit schooljaar de medezeggenschapsraad verlaten, omdat zijn jongste naar het
voortgezet onderwijs gaat.
Omdat wij druk doende zijn met de fusie en het kindcentrum zal Ron zich dit jaar inwerken in deze
materie en de jaarlijkse MR-activiteiten. Als lid zonder stemrecht zal hij de vergaderingen bijwonen.
Met het vertrek van Demitry wordt het stemrecht (na dit schooljaar) aan Ron gegeven.
Ron, van harte welkom!

Fusieschool Gansbeek - Hwagveld
In het KindCentrum Meerssen willen we intensief met onze partners samenwerken. Hiertoe is
regelmatig inhoudelijk overleg. We praten over de bouw, de praktische zaken, maar ook over de
afstemming in ons aanbod.
Zo zullen wij thema’s aanbieden waar het hele KindCentrum aan meewerkt. Onlangs hebben we
gekeken naar onze eerste gezamenlijke thema. We vinden het belangrijk dat dit thema een sterk
sociaal karakter kent, zodat:






Wij elkaar leren kennen
Er een saamhorigheidsgevoel ontstaat
Wij elkaar respecteren en waarderen
Wij geluk met elkaar delen
Wij elkaar versterken
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Onze overlegmomenten verlopen erg prettig. Ongedwongen, het kind centraal, respect voor de
uitgangspunten en doelen van iedere partner, samen sterk! Het is synergie. Deze sfeer geven wij graag
door aan alle betrokkenen in het Kindcentrum.
Tijdens het eerste thema zal dit zeker sterk worden beleefd. Wij verheugen ons al!

De leerkracht ziek, wat nu??
Helaas is het op dit moment zo dat er weinig beschikbare vervangers zijn. De Wet Werk & Zekerheid,
die voor de onderwijssector heel negatief uitwerkt, speelt daarin een grote rol. Wanneer er geen
vervanger beschikbaar is, kijken wij naar interne oplossingen.
De afgelopen periode is dit al een aantal keren voorgekomen.
Denk hierbij aan:
 inzet van vrijgeroosterd personeel (mits dat hun werk
niet te zeer belemmerd)
 extra inzet van parttimers (indien mogelijk)
 opsplitsing van de groep over de andere groepen
Deze maatregelen houden helaas ook in dat uw kind te maken krijgt met meerdere leer-krachten
gedurende het ziekteverlof van de juf/meester. Dat dit geen stabiele situatie en niet bevorderlijk is,
mag duidelijk zijn.
Al meerdere collega-scholen hebben kinderen naar huis moeten sturen, omdat de groep niet meer
opgevangen kon worden. We hopen deze maatregel niet te hoeven toe te passen, maar indien wel:
 Op de eerste ziektedag lossen we de opvang intern op (zie boven), zodat u, zo nodig, passende
opvang voor uw kind(eren) kunt regelen. Bedoeling is om u tijdig op de eerste ziektedag per
mail + brief in te lichten.
 Wanneer de situatie langer duurt, zullen de daaropvolgende dag(en) steeds andere klassen
thuis blijven. Hiermee voorkomen we dat één klas langere tijd geen onderwijs heeft.
Gezien de huidige situatie m.b.t. vervangingen en onze visie op oplossingen, hopen wij op uw begrip.
Net zoals u hadden wij het ook graag anders gezien.
Blijft u ons a.u.b. ondersteunen in de strijd voor een andere regeling voor het onderwijs: neem contact
op met uw politieke vrienden en beschrijf deze schrijnende situaties.
De Wet Werk en Zekerheid werkt niet in het onderwijs.

Wat ik wil weten over mijn kind!
Op maandag 21 november vond de themabijeenkomst ‘Wat ik wil weten over mijn kind!’ plaats.
Hoewel de opkomst laag was, was de opbrengst van deze avond hoog.
We hebben besproken welke wensen en verwachtingen er ten aanzien van dit onderwerp zijn.
Ook heeft de vertegenwoordiger van ISY uitleg gegeven over het
communicatiemiddel ISY. Dit systeem bleek op veel punten een antwoord
op de behoefte te zijn. We gaan daarom aan de slag om dit
communicatiemiddel op zowel de Gansbeek als Op ’t Hwagveld te gaan
gebruiken. We verwachten dat dit systeem na carnaval klaar voor gebruik is.
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Er werd veel besproken. We merkten een hoge betrokkenheid van ouders op.
Wat ontzettend fijn!
De realiteit is dat in veel gezinnen beide ouders werken. Het is vaak moeilijk om betrokken te
blijven bij school, terwijl je dat wel wilt.
Aan de andere kant willen ouders ook niet te veel tijd van de leerkracht vragen, omdat de leerkrachten veel werk hebben.
Er wordt dan bijvoorbeeld gedacht: ‘de leerkracht heeft 30 kinderen, ik kan haar/hem toch niet
hiermee ‘lastig vallen’’.
Ook komt het voor dat er geen specifieke vraag is, maar je wel contact wilt.
‘Je weet niet wat je zou kunnen vragen’, speelt dan. Dat gevoel wordt nog sterker als je niet
weet wat of hoe er in de klas wordt geleerd.
Hieronder een aantal onderwerpen die de revue passeerden.
Mijn kind zegt bij het maken van huiswerk:
‘Als de juf het uitlegt snap ik het wel, maar als jij het uitlegt snap ik het
niet!’
Op school worden regels en strategieën vaak anders uitgelegd dan hoe
ouders dit zelf geleerd hebben. Wanneer kinderen thuis huiswerk
maken wil de ouder helpen. Echter, dat is lastig, want de kinderen
zeggen dan dat papa/mama het heel anders uitlegt.
Wens: Geef bij nieuwe leerstof aan hoe iets wordt uitgelegd.
Op de website ‘wijzeroverdebasisschool’ staan video’s waarin strategieën uitgelegd worden. Ook zijn
er oefentips. ISY geeft aan dat zij een module zijn aan het ontwerpen waarin de leerkracht linken kan
maken naar uitlegvideo’s. Deze is nu in de maak.
Mijn kind komt thuis, maar kan niet uitleggen wat hij fout/goed had bij het proefwerk.
We kunnen er niet op inspringen, omdat we de toetsen niet zien.
Helaas is het niet(altijd) mogelijk om toetsen mee te geven naar huis. Zo wordt rekenen
in een toetsboekje gemaakt, waarin ook de volgende toetsen staan. Ook hebben we
helaas ervaren dat toetsen gekopieerd worden wanneer er nog een broertje of zusje is.
Wens: We willen graag de toetsen inzien.
Het is altijd mogelijk om de toets op school in te zien. Dit is een gewoonte op school,
maar deze mogelijkheid moeten we vaker communiceren. Het is voor ons heel gewoon,
maar voor (nieuwe) ouders is dit niet bekend.
Als ik aan mijn kind vraag ‘Hoe was het op school?’ is het antwoord
altijd hetzelfde.
Ik kom er niet goed achter wat mijn kind op school heeft gedaan.
Wens: Het is fijn te weten wat er tijdens een thema wordt geleerd. Zo
kunnen wij er thuis ook naar vragen. Vooral bij kinderen die niet veel
over school zeggen, kunnen ouders gerichte vragen stellen.
Binnen ISY kan op de weblog van de groep in korte zinnen worden
aangegeven wat er op school is geleerd. Bij de jonge kinderen is daar de
hulp van de leerkracht bij nodig. Bij de oudere kinderen zou bij toerbeurt
een of twee kinderen een verslagje van de week kunnen schrijven.
We bespreken met het team hoe we deze wens het beste kunnen invullen.
Graag bedanken we nogmaals de aanwezige ouders voor de hele prettige en open dialoog.
We gaan ermee aan de slag!
Binnen de schooladviescommissie (SAC) zal de themabijeenkomst geëvalueerd worden om te bezien
of deze werkwijze passend is voor de SAC.
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Kerstactiviteit
Op 21 december verzorgen wij op school een kerstviering.
Kinderen kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten zoals kerstspelletjes, het arresleeparcours,
kerstkaraoke, etc. Er zal ook eten voorzien zijn voor de kinderen.
Ouders mogen dan natuurlijk ook hun zang-, knutsel- en acrobaattalenten laten zien. Daarnaast wordt
er een kerstbar ingericht om te genieten van een hapje en een drankje.
Het programma ziet er als volgt uit:
17.00
18.10
18.30
19.00

Activiteiten op school
Vertrek per groep naar de basiliek
Start viering in de basiliek
Einde viering

Om dit alles in goede banen te leiden, vragen wij om het strookje, aan de brief die u reeds ontvangen
heeft, in te leveren voor 9 december bij de groepsleerkracht. Kinderen die meedoen aan de
kerstviering, nemen aan het gehele programma deel.
Wellicht dat ook enkele ouders iets van een hapje willen verzorgen voor dit gezellige samenzijn. Geef
dit aub aan de groepsleerkracht door.
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Kids activiteiten!
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Kids tennis
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