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Agenda 

Groep Datum Activiteit 

1 – 8  16-01-2023 

t/m 

02-02-2023 

Tevredenheidsonderzoek voor ouders via de mail 

4 23-01-2023 Zwemmen 

1 – 8  25-01-2023 

t/m 

04-02-2023 

De Nationale voorleesdagen 

1 26-01-2023 Ouder informatiemiddag nieuwe kleuters 

5 30-01-2023 Zwemmen 

1 – 2 03-02-2023 Inloopmoment thema ‘gezondheid’ 

7 03-02-2023 Inloopmoment VierKeerWijzer 

4 06-02-2023 Zwemmen 

1 – 8  06-02-2023 Inschrijving oudergesprekken  

om 12.00 uur geopend in Parro 

5 13-02-2023 Zwemmen 

3 en 6 16-02-2023 Inloopmoment VierKeerWijzer 

3 – 8  16-02-2023 Rapporten mee naar huis 

4 20-02-2023 Zwemmen 

1 – 7 20-02-2023 

t/m 

23-02-2023 

Oudergesprekken 

8 20-02-2023 

t/m 

23-02-2023 

Adviesgesprekken met ouder en kind 

5 22-02-2023 Inloopmoment VierKeerWijzer 

1 – 8 24-02-2023 Studiedag, leerlingen vrij 

1 – 8  27-02-2023 

t/m 

05-03-2023 

Voorjaarsvakantie 
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Jarigen van de week 
Datum Naam Groep 

21-01-2023 Elise 6B 

21-01-2023 Evy 3A 

22-01-2023 Douwe 6A 

22-01-2023 Emilie 1/2C 

24-01-2023 Casper 8B 

24-01-2023 Jonah 1/2D 

24-01-2023 Jens 1/2C 

24-01-2023 Roos 3B 

24-01-2023 Arie 7B 

25-01-2023 Thiemo 6B 

27-01-2023 Lou 6A 

Het team van de Nicolaas Beetsschool 

feliciteert alle jarigen met hun verjaardag 

en wenst hen een feestelijke dag toe! 
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Wist u dat  
… Deze week onze pensionado’s Bas en Anneke weer bij ons aan het 

werk waren? Ook juf Wilma en juf Lien zijn nog regelmatig bij ons aan 

het werk. 

… Wij ook iedere week weer heel blij zijn dat er een aantal invallers uit 

de invalpool van TWijs bij ons kunnen werken? Helaas is het echter 

ook zo dat de invalpool weleens leeg is, wij proberen de inval dan 

eerst intern op te lossen door onze vakleerkrachten, 

onderwijsassistenten, intern begeleiders, remedial teacher of directie 

(een deel van de dag) voor de klas te zetten.  

… Meester Leon en meester Oscar maandag naar de Kanjertraining 

waren? Wij zijn heel blij dat zij er weer een certificaat bij hebben.   

… Wij afgelopen dinsdag een aantal directeuren van andere TWijs-

scholen en het bestuur op bezoek hadden voor een audit? 

Wij zijn heel blij met de waardevolle uitkomsten van deze dag. 

… Kirstin en Jennifer afgelopen dinsdag weer met de gemeente, het 

bestuur en de architecten hebben gesproken over de nieuwbouw? 

Wij vinden het fijn dat de gesprekken inmiddels lopen en hopen u 

spoedig mogelijk meer informatie te kunnen geven. Zo zijn we onder 

andere bezig met de voorbereidingen voor een ouder 

informatieavond omtrent de huisvesting.  

… Wij het heel fijn zouden vinden als u voor uw oudste kind het 

tevredenheidsonderzoek in wil vullen? U heeft hierover een mail 

ontvangen van Scholen met Succes.  

… Er donderdag door de medezeggenschapsraad een succesvolle 

ouder informatieavond is georganiseerd? Het onderwerp dat 

centraal stond was mediawijsheid. Komende week krijgt u van de 

medezeggenschapsraad een terugkoppeling van deze avond.  

… Groep 7B een gewonde meeuw geholpen heeft en de vogel heeft 

overgedragen aan de dierenambulance? 

… Er in de komende periode weer een aantal nieuwe stagiairs bij ons op 

school starten? Zij zullen zich in de komende weekbrieven aan u 

voorstellen. 
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Week in beeld  

 

Groep 1/2 is gestart met het thema ‘gezondheid’, zo zijn er onder andere 

een aantal ouders uitgenodigd die in de zorg werken om iets over hun 

beroep aan de kinderen te vertellen. Ook de leerkrachten zelf trekken alles 

uit de kast om het thema betekenisvol te maken voor de kinderen en 

kwamen in hun doksterjas het klaslokaal binnen lopen. Er zijn al de nodige 

‘pleisters geplakt’ deze week en een hoop kinderen langs geweest bij ‘de 

dokter’. 
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Nieuws van de week  

Terugkoppeling kinderpanel 

Donderdag 19 januari 2023 stond het tweede kinderpanel van dit jaar op de 

planning. Deze keer stond het onderwerp ‘optimaal indelen van groepen’ 

centraal. 

 

Eerste reacties 

Het beleid is aan het kinderpanel uitgelegd, hun eerste reacties waren de 

volgende: 

• ‘Dit is niet erg, als je ook nog groepdoorbrekend werkt.’  

• ‘Leuk dat je daardoor nieuwe vriendschappen leert maken.’ 

• ‘Het is niet heel erg.’ 

• ‘Groep 3 is nog wel wat jong, daarna is het goed.’ 

• ‘Goed dat je andere leert kennen.’ 

• ‘Leuk om eens vrienden uit de andere klas te leren kennen.’ 

• ‘Het is wel weer investeren in een nieuwe groep.’ 

• ‘Leuk dat je nieuwe mensen leert kennen.’ 

• ‘Eerst is het wel wennen, maar daarna ken je elkaar.’ 

• ‘Je wordt voorbereid op het voortgezet onderwijs.’ 

 

Alle leerlingen waren het er wel mee eens dat zij bang waren om bestaande 

vriendschappen te verliezen. 

 

Voordelen 

• ‘Je leert je op sociaal gebied ontwikkelen.’ 

• ‘Je leert meer mensen kennen en hebt daarna vriendschappen in 

beiden groepen.’ 

• ‘Je leert op andere manieren werken.’ 

• ‘Je hebt in je schoolcarrière met bijna iedereen van de jaarlaag in de 

klas gezeten.’ 

• ‘Je kent meer mensen.’ 

• ‘Mensen die gepest worden krijgen nieuwe kansen.’ 

• ‘Meer keuzemogelijkheden om mee samen te spelen.’ 

• ‘Je wordt socialer.’ 

• ‘Je vertrouwt meer mensen.’ 

• ‘Je kunt elkaar weer tegenkomen.’  

 

Nadelen 

• ‘Wat als de klas niet leuk is?’ 

• ‘Je hebt andere en minder vriendschappen.’ 

• ‘De groep wordt uit elkaar gehaald.’ 

• ‘Het is wennen.’. 
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Tot slot hebben we samen gesproken over wat de kinderen zou helpen om 

het plan om de groepen optimaal in te delen te laten slagen. De vraag 

daarbij was wat zij nodig hadden om prettig in de nieuwe groep te kunnen 

werken en spelen. 

 

Alle leerlingen uit het kinderpanel waren het ermee eens dat groep 

doorbrekend werken zou helpen, omdat je kinderen uit de andere klas dan 

nog steeds ziet. Daarnaast gaven de leerlingen de volgende antwoorden: 

• ‘Het helpt met als ik met een paar vrienden in de nieuwe groep zit.’ 

• ‘Het is fijn als kinderen worden geholpen met het maken van nieuwe 

vriendschappen.’ 

• ‘Het is prettig als er veel verschillende activiteiten worden gedaan in 

de nieuwe groep, zodat je elkaar goed leert kennen.’ 

• ‘Het is leuk als er veel uitjes gedaan worden met de hele jaarlaag.’ 

• ‘Het is belangrijk als we positief blijven denken, we zitten tenslotte 

gewoon nog bij elkaar op school en verhuizen niet naar de andere 

kant van de wereld.’ 

• ‘Als een kind zich zorgen maakt of niet lekker in zijn vel zit is het prettig 

als er gesprekken met dat kind worden gevoerd.’ 

• ‘Fijn als we aan het begin van het schooljaar elkaars talenten leren 

ontdekken.’ 

 

Volgende keer staat een bezoek met het kinderpanel aan de gemeente op 

de planning. De kinderpanel krijgt dan meer informatie over het 

Jeugdakkoord en de wethouders waar wij mee in gesprek gaan zijn 

benieuwd welke onderwerpen en ideeën de leerlingen hebben als het gaat 

om kinderen en jongeren in Heemstede. De vraag hierbij luidt: Wat zou de 

gemeente volgens hen kunnen/moeten doen voor kinderen? 
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Omgangs- en gedragsprotocol 

Onze basis voor ons pedagogisch handelen is zoals jullie weten de 

Kanjertraining en de daarbij horende Kanjertaal. Dat is de taal die jullie vast 

ook thuis weleens horen; ‘Geen benzine geven’, ‘Fijn dat je de witte pet op 

hebt’ et cetera.  

Het kan gebeuren dat het een leerling niet lukt om zich aan de afspraken te 

houden die we in de groepen hebben gemaakt. Daarvoor hebben wij een 

omgangs- en gedragsprotocol geschreven. 

Graag nemen wij jullie als ouders mee in de ontwikkelingen van dit 

pedagogische beleid.  

Op school hebben wij een omgangs- en gedragsprotocol opgesteld, zodat 

wij als team op een eenduidige manier omgaan met 'grensoverschrijdend 

gedrag'. Onderstaand lichten wij beknopt toe hoe dit protocol is 

opgebouwd. 

 

Een onderdeel van de visie van de Nicolaas Beetsschool is dat we de 

leerlingen willen stimuleren tot eigenaarschap. De leerlingen hebben een 

keuze voor hun gedrag. Als leerkrachten begeleiden wij dit proces. 

 

Eerst benoemen wij het gedrag van het kind en wat dit met de leerkracht 

en/of groep doet. Vervolgens vragen wij naar de bedoeling van dit gedrag. 

('Ik vind het vervelend dat je door de klas roept, want daarmee stoor je 

andere kinderen. Is dat je bedoeling?') We kunnen hierbij verwachtingen 

uitspreken. ('Ik verwacht van jou dat je nu op jouw stoel gaat zitten en naar 

het bord kijkt.') Door middel van een stappenplan kunnen de meeste 

leerlingen hun gedrag aanpassen. Soms lukt dat niet en dan is 

leiderschapstaal met een consequentie van belang. (‘Stoppen nu. Je komt 

hier even vooraan zitten.') Indien het gedrag voor de leerkracht of de klas te 

storend is of blijft (en het kind dus al meerdere keren de kans heeft gehad 

zijn/haar gedrag aan te passen), wordt het kind voor een korte tijd twee 

groepen hoger of lager in een klas geplaatst. De ouders van het betreffende 

kind worden hierover op de hoogte gesteld. Vanaf heden vult het kind dan 

ook het 'oeps-formulier' (zie bijlage bij de weekbrief) in waarbij er wordt 

gereflecteerd op wat er is gebeurd en hoe het anders zou kunnen. Op een 

rustig moment wordt het gedrag door de leerkracht met het kind 

nabesproken en worden er afspraken gemaakt. 

 

Bovengenoemd stappenplan staat beschreven in ons omgangs- en 

gedragsprotocol en wordt in alle klassen toegepast indien nodig. De opzet 

van dit protocol komt uit de Kanjertraining waardoor ons team hier ook in 

getraind is. 



Weekbrief 

Nicolaas Beetsschool, 20 januari 2023 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen  

Goedendag ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Milou van den Berg. Ik 

ben 17 jaar oud. De opleiding die ik 

doe is Kind en Educatie, niveau 4. 

Deze opleiding is voor 

onderwijsassistent en pedagogisch 

medewerker voor in de 

kinderopvang en volg ik op het 

Nova college in Haarlem. Ik zit in 

mijn eerste jaar. De dag dat ik 

aanwezig ben zijn de woensdagen 

in groep 1/2A. Mijn stage duurt t/m 

29 maart 2023. 
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