Belangrijke data
28 mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei
4 juni
8 juni
13 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
25 juni
26 juni
27 juni
29 juni
3 juli
3 juli
4 juli
5 juli
5 juli
6 juli

Aukje van Ekeren (GGD) aanwezig: Screening leerlingen uit geboortejaar 2012 en 2007
19.00 uur MR vergadering
Geen gym voor gr 5/6/7 i.v.m. CITO-afnames: ’s middags buitengym.
Estafettestaking – geen lessen voor alle kinderen
Sportdag Nederbetuwe gr 5 t/m 8 – sportpark de Leede te Kesteren
Spreekuur Alie Veenstra GGD
Schoolreisje gr 1 t/m 7 - groep 8 vrij
Straatspeeldag
19.00 uur MR-vergadering
Uitje fruitpark groep 2/3
Studiedag – alle kinderen vrij
Uitje fruitpark groep 1/2
Rapporten mee
Oudergesprekken 14.30 -17.00 uur
Oudergesprekken 14.30 -20.00 uur
Verjaardagen leerkrachten groep 1 t/m 8
Bedankuurtje 13.00 – 14.00 uur (i.p.v. maandag 2 juli)
Musical groep 8 voor grootouders, broers/zussen, overige belangstellenden.
Afscheidsavond groep 8 19.00 uur (i.p.v. 4 juli)
Groep 8 later op school: 11.00 uur
Groep 8 afscheidsochtend, snoep strooien en vrij v.a. 12 uur
Wenmiddag voor groep 1 t/m 7
Laatste schooldag – alle kinderen vrij om 12.00 uur

Uitslag Cito-eindtoets

Vorige week hebben alle 8e jaars de uitslag gekregen van hun cito-eindtoets die zij gemaakt hadden op 17 t/m 19 april. Alle
leerlingen van groep 8 verdienen een dikke pluim! Het groepsgemiddelde is dit jaar 535,3. Dit is een prima score, landelijk
gemiddeld, een resultaat waar we als team trots op zijn. Er is 8 jaar lang hard gewerkt door de teamleden van De Hien om
de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren. Ook zij verdienen een groot compliment!
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Vooruitblik schooljaar 2018-2019
De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met de plannen voor komend schooljaar. Het concept jaarplan 2018-2019
is klaar en zal besproken worden met de MR en aangescherpt door de verschillende werkgroepen.
Het thematisch werken voor wereldoriëntatie bevalt ons en de kinderen tot nu goed. Per onderwerp hebben we voldoende
tijd om een onderwerp uit te diepen op verschillende manieren. De leerkrachten geven inspiratielessen, daarna wordt er
per week gerouleerd van groep en leerkracht. De ouders van de werkgroep wereldoriëntatie zorgen voor o.a. een passende
aankleding, het inrichten van tentoonstellingen, het regelen van gastsprekers/excursies en de plantenverkoop. Dit maakt dat
een project ‘leeft’ op school en meer zichtbaar is. Komend schooljaar zullen we deze manier van werken voortzetten en zullen
de projecten religies, wereldoriëntatie, de Tweede Wereldoorlog, dierenrijk en wetenschap aan de orde komen.
Een tweede, onderwijskundige verandering van afgelopen schooljaar, is het groepsdoorbrekend werken. Dit houdt in dat er
in de verschillende groepen op dezelfde tijd hetzelfde vak gegeven wordt. Bijvoorbeeld rekenen: Dit wordt gegeven van 9.00
tot 10.00 uur wat maakt dat kinderen instructie kunnen volgen op hun eigen niveau en leerkrachten geen instructies op
meerdere niveaus binnen 1 groep hoeven te geven. We doen dit voor de vakken rekenen, spelling, begrijpen lezen en
technisch lezen. Deze manier van werken vraagt van de leerkrachten dat er goed wordt samengewerkt, afgestemd en
overlegd over het leeraanbod en de ontwikkeling van de kinderen. Ons uitgangspunt, het samen verantwoordelijk willen zijn
voor alle kinderen, krijgt hierdoor vorm en inhoud. Ook deze manier van werken zetten we komend jaar voort.
Het aantal kinderen in Dodewaard neemt af en dit merken we aan de instroom van nieuwe kleuters. Komend schooljaar
starten we met ongeveer 14 kinderen minder t.o.v. vorig jaar. Het gevolg is dat wij bekostiging krijgen voor 6 fulltime
leerkrachten i.p.v. 7 fulltime leerkrachten; met andere woorden, we gaan van 7 groepen dit jaar, naar 6 groepen komend
schooljaar. Dit brengt een nieuwe uitdaging met zich mee, namelijk het doorzetten van het groepsdoorbrekend werken in
combinatie met de eindverantwoordelijkheid van de leerkracht voor meer dan 1 jaargroep.
De groepsindeling voor komend schooljaar is als volgt:
Groep 1/2
groep 6
Groep 3/4
groep 7
Groep 4/5
groep 8
Dit betekent dat de huidige 3e jaars leerlingen (volgend jaar groep 4) zullen verdeeld over 2 groepen.
Op maandag 4 juni zal aan de kinderen in groep 3 verteld worden of zij in groep 3/4 zullen komen of in groep 4/5. De
ouders van de kinderen uit groep 3 zullen 4 juni per email een brief met de verdeling van de kinderen ontvangen.
Groep 4 wordt komend schooljaar verdeeld over 2 groepen. Dit betekent niet dat dit combinatiegroepen worden en zij de
gehele dag les zullen krijgen van de
Wat is het ‘werkdrukakkoord’?
leerkracht van groep 3/4 of 4/5.
In februari van dit jaar kwam minister Slob met extra geld over de brug: 237
Zoals hierboven eerder beschreven,
miljoen euro wordt al in het schooljaar 2018-2019 vrijgemaakt om de werkdruk
willen we het groepsdoorbrekend
omlaag te brengen. Per leerling komt dit neer op zo’n €155,00. Met het geld uit dit
werken voortzetten komend
werkdrukakkoord kunnen scholen een plan van aanpak maken voor schooljaar
schooljaar. We gaan dit doen door de
2018/2019 om de werkdruk te verlagen. Elke schoolteam beslist zelf waaraan het
gelden vanuit het werkdrukakkoord
geld wordt uitgegeven.
hiervoor in te zetten.
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Het team van de Hien wil de gelden vanuit het werkdrukakkoord onder andere beschikbaar te stellen voor een leerkracht
voor 3 ochtenden per week, om het groepsdoorbrekend werken te waarborgen en de werkdruk voor de leerkrachten met
een ‘dubbele’ groep (dus 3/4 of 4/5) zo laag mogelijk te houden.
Dit betekent concreet, voor komend schooljaar, dat kinderen in groep 4, 4 ochtenden per week (korter op dinsdag, dan is er
gym) bij elkaar zitten in een lokaal van 9.00 tot 12.00 uur om, groepsdoorbrekend, de lessen te krijgen voor rekenen,
spelling en begrijpend lezen.
3 ochtenden per week zal er een extra leerkracht zijn voor niveau 4. De 2 andere ochtenden zullen de leerkrachten van groep
3/4 en/of 4/5 de instructies verzorgen. Zij worden dan ondersteund door een onderwijsassistente. De kinderen zullen
afwisselend instructie krijgen en zelfstandig (ver)werken onder leiding van een leerkracht of onderwijsassistent. Op de
dinsdag (gymdag) zal de onderwijsassistente ook ondersteunen in de groepen 3/4/5.
Tot 9.00 uur (godsdienstonderwijs of kring) zullen de kinderen bij hun ‘eigen’ leerkracht in groep 3/4 of 4/5 in de groep zijn.
Dit geldt ook voor de periode tussen 12.00 en 14.00 uur: De activiteiten lunchen, buiten spelen, technisch lezen en
wereldoriëntatie staan dan op het programma. Deze activiteiten kunnen prima gedaan worden met kinderen uit
verschillende leerjaren bij elkaar.
De eindverantwoordelijk voor de kinderen zal liggen bij de leerkrachten van groep 3/4 en 4/5, niet bij de extra leerkracht
van groep 4. Dit betekent dat zij aanspreekpunt zullen zijn voor ouders.
De komende weken gaan we aan de slag om het rooster concreet verder in te vullen. Aan het begin van komend schooljaar
zullen we de ouders van de leerlingen uit groep 4 informeren over het weekrooster en welke leerkracht wanneer er les geeft
en voor de groep staat.
Tot slot, we zijn druk bezig met de verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen. We zijn er nog niet helemaal
uit.
Wat we u al wel kunnen vertellen, is dat juf Francien Louter komend schooljaar gaat werken voor de invalpool van Trivium.
Zij zal niet vast voor één van onze groepen staan.
Juf Scarlette komt na de zomervakantie terug voor 2 dagen per week, zij neemt 1 dag ouderschapsverlof op. Juf Mirjam zal
komend schooljaar 3 dagen per week werken op De Hien, haar ouderschapsverlof is afgelopen. Meester Krijn van Dijk zal 3
dagen per een groep voor zijn rekening nemen, 1 dag heeft hij ouderschapsverlof en 1 dag gaat hij gebruiken voor zijn taken
als bouwcoördinator en voor het 2e deel van de opleiding tot schoolleider.
Als er meer bekend is over de verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen, dan zullen we u hierover
informeren. We verwachten hier nog 2 a 3 weken voor nodig te hebben.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dit graag.
Evelien Buis – schoolleider cb De Hien
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Voorstellen nieuwe MR-leden schooljaar 2018-2019
Beste ouders,
Ik wil mij graag voorstellen als nieuw lid van de MR. Mijn naam is André
Staal (45) en werkzaam als verpleegkundige in een kleinschalig
verpleeghuis in Wageningen.
Ik ben 11 jaar geleden in Dodewaard komen wonen met Diana. Samen
hebben wij 2 dochters, Jasmijn (groep 6) en Iris (groep 3).
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om zelf bier te brouwen en speel ik al ruim
30 jaar waterpolo bij De Rijn in Wageningen. Daarnaast ga ik graag met
mijn gezin, familie en vrienden op pad om iets gezelligs te ondernemen.
Mijn motivatie om als ouderafgevaardigde zitting te nemen in de MR, is
omdat ik betrokken wil zijn bij wat er speelt op de school. Onderwijs blijft
veranderen en groeien en het is belangrijk dat we daar met z’n allen het
beste uit blijven halen. Zonder discussie moeten onze kinderen hierin altijd
centraal staan.
Mochten er vragen zijn of dingen die betrekking hebben op MR zaken, dan kun je mij of een van de andere MR-leden altijd
aanspreken.
Groeten André Staal

Dag allemaal,
Ik mag me als toekomstig MR-lid aan jullie voorstellen. Ik ben de moeder van Sam
(groep 2-3) en Finn (toekomstig leerling). Ik wil graag een bijdrage leveren aan de school
vanuit de MR.
Vanuit mijn werk in het speciaal onderwijs ben ik op de hoogte van wat er speelt in
‘onderwijsland’ en ken ik ook de kant van de leerkracht, de school. Daarnaast ken ik
natuurlijk ook de andere kant, als ouder. Ik hoop deze twee kanten samen te brengen in
mijn bijdrage aan de MR en ik kijk ernaar uit om dit vanaf komend schooljaar te mogen
doen.
Vriendelijke groeten,
Astrid van Gessel

4

Hienwijzer schooljaar 2017 - 2018 Editie #17

Inzet personeel
De tijd vliegt voorbij en we zijn alweer gewend aan juf Francien in groep 8 en 6 en meester Colin in groep 7, fijne vaste
gezichten op onze school. Juf Beppie heeft voor de periode april/mei/juni verlof opgenomen en zal voor deze maanden geen
lesgevende taken hebben op De Hien. Juf Annemarie is weer terug en begeleidt sinds vorige week woensdag en donderdag
een nieuwe leerling uit Oekraïne, dit zal zij doen tot de zomervakantie.
Iedere dag, van 12.00 tot 13.00 uur zijn er pedagogisch medewerkers op school aanwezig om te ondersteunen bij de lunch
en het buiten spelen. De leerkrachten hebben dan afwisselend pauze.
Concreet betekent het dat er in enkele groepen, 1 of 2 dagen per week, geluncht wordt door de kinderen o.l.v. een
pedagogisch medewerker. Op dit moment zijn dit juf Joke, Daphne en Marieke. Er wordt dan een educatief filmpje gekeken,
voorgelezen of een luisterboek geluisterd. Aansluitend verzorgen de pedagogisch medewerkers en stagiaires de pleinwacht,
samen met een vast teamlid. Eerst voor groep 5 t/m 8 van 12.15 tot 12.30 uur, daarna voor groep 1 t/m 4 van 12.30 tot
12.45 uur.

Excursie Rijksmuseum

Deze week zijn we gestart met het thema ‘De Gouden Eeuw’. Het thema-uitje voor groep 4 t/m 7 is een excursie naar het
Rijksmuseum! 23 mei zijn groep 6 en 7 geweest en 13 juni gaan groep 4 en 5. We worden opgehaald met een bus die het
Rijksmuseum ter beschikking stelt.
In het Rijksmuseum krijgen de kinderen het programma ‘Proef de Gouden Eeuw’ aangeboden. Ze gebruiken al hun zintuigen
tijdens deze kennismaking met het dagelijks leven uit de Gouden Eeuw. Ze proeven de specerijen uit verre landen, ruiken
het atelier van een meester-schilder, voelen de jurken van rijke dames en
luisteren naar instrumenten uit de 17de eeuw. Verder bekijken ze in het museum
enkele meesterwerken uit de 17e eeuw, waaronder natuurlijk de Nachtwacht!
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden. Het 10-uurtje en de lunch kunt u
gewoon meegeven aan uw kind. Hoogstwaarschijnlijk zijn we rond half 3 weer
terug op school.

Adviesgesprekken groep 6 en 7

Tijdens de oudergesprekken eind juni, krijgen de leerlingen van groep 6 en 7 een advies voor het voorgezet onderwijs.
Verwachtingen van ouders en school worden op deze wijze eerder afgestemd en ouders kunnen samen met hun kind zich
gerichter oriënteren op het voortgezet onderwijs in groep 7. De leerkracht van groep 6 geeft een indicatie-advies. Hij brengt
op een open en verkennende manier de verwachtingen vanuit school ter sprake. Deze wordt naast de verwachtingen van
ouders gelegd. Het doel van het gesprek is het afstemmen van verwachting wat betreft de toekomstige instroom op het
voortgezet onderwijs.
De leerkracht van groep 7 geeft een voorlopig advies. We nodigen ouders uit, maar ook het kind zelf, om bij dit gesprek
aanwezig te zijn. We vinden dat kinderen eind groep 7 oud genoeg zijn om mee te praten over hun eigen niveau. Ze kunnen
direct horen in dit gesprek wat de uitstroomverwachting nu voor hen is en waar ze eventueel nog aan kunnen werken. Het
volledige protocol uitstroom en advisering vindt u op onze website www.dehien.nl
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Sportdag groep 5 t/m 8
Datum, plaats en tijden
Datum:
Donderdag 31 mei 2018.
Plaats:
Sportpark “de Leede” in Kesteren.
Tijden:
Groepen 5 en 6:
Groepen 7 en 8:

08:45 uur
13:00 uur

– 12:00 uur.
– 16:15 uur.

De organisatie gaat er vanuit dat alle kinderen tenminste 15 minuten vóór aanvang van het toernooi omgekleed aanwezig
zijn! Houd daarom rekening met de tijd. De groepen 5 en 6 rijden om 8.10 uur weg van school. Zij komen rond 12.15 uur
weer terug op school. De groepen 7 en 8 rijden om 12.25 uur weg van school zij komen rond 16.30 uur weer terug op
school.
Praktische zaken:
- De klassenouders regelen vervoer. Kunt u een groepje kinderen naar het sportveld brengen, laat dit dan weten aan
de klassenouder.
- De groepen 5/6 worden verdeeld over 3 groepen. Elke groep heeft 2 begeleiders.
- De groepen 7/8 worden verdeeld over 3 groepen. Elke groep heeft 2 begeleiders.
- Kinderen worden verzocht in sportkleding naar school te komen, denkt u ook aan een trainingspak als het koud is.
- Tussendoortje: de kinderen krijgen drinken en een appel van de organisatie. Iedereen mag een extra flesje water
meenemen en een gezond tussendoortje.
- Lunch: alle kinderen lunchen in hun eigen klas, met hun eigen leerkracht. Zorgt u voor een lunchpakket?
- Mocht het lekker weer zijn, geeft u dan zonnebrand mee?
- U bent van harte welkom om te komen kijken!
Wij zien uit naar een gezellige en sportieve dag!

Hiep Hiep Hoera!
27 mei
2 juni
4 juni
5 juni
7 juni
7 juni
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Mathieu Groenveld
Tim Huibers
Vallory Mekking
Jarrin Kiers
Elias van den Brandt
Nicole van de Wardt
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11 jaar
11 jaar
8 jaar
10 jaar
7 jaar
9 jaar

Bruiloft juf Neline en Martijn

De bruiloft van juf Neline en Marijn.
Ze zijn getrouwd in het kasteel wijdenburg.
We hebben een quiz gedaan, memory, een lied gezongen er
zijn ook foto’s gemaakt, en we hebben ook bellen geblazen, 6
kinderen hebben een bruidsstok vastgehouden.
De jurk van juf Neline was heel mooi en lang.
Door Quinty en Sanne
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De bruiloft van juf Neline en
Martijn!!!
23 mei 2018 zijn juf Neline
Blankestein en Martijn Janssen
getrouwd . Ze vierden de bruiloft in
Echteld op kasteel Wijenburg. De
kinderen van groep 5 hebben bij de
kinderreceptie een lied gezongen,
een quiz en een potje memory
gespeeld, het was super leuk. Er
was familie, groep 5 en het
bruidspaar. Het bruidspaar was
heel sjiek. Er werden ook foto’s
gemaakt door de fotograaf en de
hulpmoeders. Het was heel leuk.
Fleur en Jasmijn

Eerst gingen we naar Echteld op 23 mei.
En we gingen eerst proosten met familie en Juf Neline en Martijn. Toen
gingen we de taart aansnijden met een groot zwaard. Daarna gingen we zelf
cakejes eten. Toen gingen we een lied zingen en daarna deden we een quiz
en daarna gingen we memory doen. Toen gingen we foto’s maken en
gingen we chips eten met aanmaak en toen we gingen kregen we een bakje
met spekjes en daarop stond: bedankt het was spectaculair!!! Juf Neline en
Martijn 23 mei 2018. Door Nicole

8

Hienwijzer schooljaar 2017 - 2018 Editie #17

Staking woensdag 30 mei
Estafettestaking op woensdag 30 mei, ook wij doen mee!
Zolang de politiek het basisonderwijs niet ruimer tegemoet komt in haar salaris-eisen en ook geen steviger maatregelen
neemt om het lerarentekort te bestrijden, worden er door de gezamenlijke onderwijsorganisaties estafettestakingen
georganiseerd. Doel hiervan is dat er in de politiek aandacht blijft voor de problemen in het basisonderwijs. Na Friesland,
Groningen en Drenthe (14 februari), Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (14 maart) de Zuidelijke provincies (13 april) zijn
op 30 mei de scholen uit de provincies Overijssel en Gelderland aan de beurt om hun werkzaamheden neer te leggen.
Waarom staken we? Dat willen wij u graag uitleggen. We willen u betrekken bij de argumenten voor ons ongenoegen richting
politiek Den Haag, om op uw steun te blijven rekenen.
Over 3 jaar (2021) zullen er 5.000 fulltime leraren tekort zijn in het primair onderwijs. Dat betekent dat er dan zo’n 115.000
kinderen in Nederland zonder bevoegde leraar zitten en als er niets verandert hebben in 2015 230.000 leerlingen geen juf of
meester! Het lerarentekort was afgelopen tijd al in het land te voelen, doordat er gedurende de lange griepperiode
honderden klassen naar huis gestuurd moesten worden. Dit weten we omdat scholen hun vervangingsprobleem nu digitaal
melden bij PO in actie.
Dit probleem van het lerarentekort mag niet worden gebagatelliseerd met onzinnige uitspraken als ‘laat al die parttimers
maar een dag meer werken, dan is een deel van het probleem opgelost’. De meeste leerkrachten willen helemaal niet meer
werken en daar hebben zij goede redenen voor.
PO in actie, waar zo’n 45.000 leerkrachten bij zijn aangesloten, heeft in 2017 het initiatief genomen voor een manifest. In dit
manifest wordt uitgelegd waarom het noodzakelijk is dat het kabinet extra investeert in het primair onderwijs. Alle
werkgevers- en werknemersorganisaties hebben dit manifest onderschreven. De partijen laten zien dat er minimaal 500
miljoen euro nodig is voor werkdrukverlaging en 900 miljoen euro voor salarisverhoging. Het kabinet heeft (onder
voorwaarden) 270 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de salarissen en 430 miljoen voor de bestrijding van
werkdruk. Dit is een goed begin, maar beslist onvoldoende om het lerarentekort te voorkomen.
Een hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt voor hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en
een onaantrekkelijk perspectief voor toekomstige leerkrachten. Ik zeg erbij dat op onze school het verzuim gelukkig nog
relatief laag is en daar zijn we trots op! Chapeau voor mijn teamleden!
De salarisverhoging is dus niet enkel bedoeld voor meer geld voor de leerkrachten, maar zeker ook om meer mensen te
interesseren voor het mooie beroep van leerkracht basisonderwijs.
En het geld voor bestrijding van de werkdruk moet er vooral voor gaan zorgen dat mensen niet vroegtijdig het onderwijs
moeten verlaten vanwege ziekte, uitval of andere carrièrekansen.
Op De Hien ondersteunen wij de acties van het PO front. Ook wij krijgen steeds vaker te maken met het lerarentekort door
het moeilijk en regelmatig zelfs niet kunnen krijgen van een vervanger voor een afwezige leerkracht. Op 30 mei zullen wij dan
ook ons werk neerleggen en de school sluiten. We begrijpen dat u last zult hebben van deze staking, maar hopen dat u de
staking samen met ons ondersteunt.
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De Hienk-gym was heel leuk,
Jammer dat 18 mei de laatste les was voor dit schooljaar was.
Bedankt meester Gerbert en Martijn en natuurlijk onze gymouders Adriana, Maranda en Linda!
Zonder jullie hulp konden deze lessen niet doorgaan
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