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        M AANDAG  19  FEBRUARI  2018  J AARGANG  16 ,  NUMMER  25 

10 minutengesprekken 20 februari 

Voorjaarsvakantie 26 feb. t/m 2 mrt. 

Studiedag 9 maart 

Paasviering 29 maart 

Goede Vrijdag 30 maart 

Pasen 1 en 2 april 

Overige studiedagen 3 april 

! 1 juni ! 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag,  
Donderdag, vrijdag  

Woensdag: appel   

Donderdag: peer 

Vrijdag: bleekselderij 

Fruitdag! 

Dit jaar komen we in actie voor de meest zwakke kinderen in Zambia.  
We gaan ons inzetten voor dagopvang Sunsuntila waar weeskinderen worden opgevangen en de 
Victor Braun School, voor gehandicapte kinderen.  
De scholen hebben grote behoefte aan leermiddelen zoals boeken en rekenmachines maar ook aan 
speelmaterialen. De Victor Braunschool heeft daarnaast ook speciale materialen nodig zoals een 
hometrainer en looprekken voor de lichamelijk gehandicapte kinderen.   
 
We kijken met de kinderen naar de scholenfilm. In de film is een dag uit het leven te zien van 
Emeldah. Zij woont in de sloppenwijk Zambia Compound in het uiterste noorden van Zambia. Ze 
neemt ons mee naar haar huis, haar school én naar het weeshuis Sunsuntila waar ze dagelijks een 
maaltijd krijgt en eventueel hulp bij haar schoolwerk.  
 
De kinderen gaan zich inzetten met behulp van spaardoosjes. De bedoeling van deze doosjes is dat 
de kinderen  kleine klusjes gaan doen en daarbij iets verdienen voor in hun doosje. Klusjes zoals: 
helpen tafeldekken, kamer opruimen enz. De kinderen mogen niet langs de deuren gaan 
 
In de vastentijd nemen de kinderen vier keer het doosje mee naar school: 23 februari, 9 maart,  
16 maart en 21 maart. Tijdens de Palmpasenviering op zaterdag 24 maart maken wij de eindstand 
bekend. 
 
Spaart u ook dit jaar met ons mee? 
 
Team Alfons Ariëns  

VASTENACTIE  2018 

Hoera, Isa is geboren! Op dinsdag 13 

februari is juf Laura bevallen van een ge-

zond meisje.  

Gefeliciteerd en heel veel geluk! 

OPLEIDING MLI & 

CREATIEF DENKEN 

In Onderwijsland staan ontwikkelingen nooit stil, net 
als de techniek en wetenschap. Om als school niet 
achter te blijven, onderzoek ik hoe wij op de Alfons 
Ariëns met de ontwikkelingen mee kunnen gaan. In 
het tweede jaar van de opleiding ‘Master Leren en 
Innoveren’ leer ik hoe ik als teacher leader het team 
en het onderwijs op de Alfons Ariëns kan innoveren. 
Dit doe ik door onderzoek te doen naar de nieuwste 
onderwijsontwikkelingen. Mijn onderzoek gaat over het creatief denken en handelen. Dit is één van 
de  ‘21st Century Skills’. 21st Century Skills zijn vaardigheden die leerlingen nodig hebben om suc-
cesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Creatief denken en handelen is essenti-
eel voor probleem oplossen en ‘out-of-the-box’ kunnen denken. Creatief denken beperkt zich niet 
tot expressievakken. Het kan juist ook gekoppeld worden aan vakken als wereldoriëntatie, taal, 
rekenen en lichamelijke opvoeding. Creatief denken is gebruik maken van verschillende denkstrate-
gieën. Hierdoor kunnen leerlingen flexibel omgaan met problemen en uitdagingen. Leerlingen zijn in 
staat om op zoek te gaan naar mogelijkheden en het beoordelen van de bruikbaarheid daarvan.  
Uit de theorie die ik heb bestudeerd voor mijn onderzoek, blijkt dat leerkrachtgedrag heel belang-
rijk is om creativiteit bij leerlingen te ontwikkelen. Daarom zijn wij gestart met de experimentele 
fase van het onderzoek. Dit houdt in dat we vier weken lang verschillende (kleine) activiteiten doen 
waarbij we proberen creativiteit bij leerlingen te stimuleren. Dit gebeurt nu in de groepen 5 t/m 8. 
We zijn benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek! Hierover verderop in het jaar meer. 
 
Laura van Arnhem 
Groepsleerkracht 7a 

OUDERPANEL   

Op 24 januari vond de eerste bijeenkomst van het ouderpanel plaatst. Ouders mochten meeden-
ken over zaken die op dit moment actueel zijn op de Alfons Ariëns. In de bijlage vindt u het verslag 
van deze bijeenkomst.  



Op woensdagavond 24 januari is het ouderpanel voor het eerst bij elkaar gekomen. 
 
De volgende personen waren deze avond aanwezig: 
 
· Marco van de Kamp groep 1/2 
· Anita Wetering groep 7 
· Simona Balvert groep 2 en 5 
· Annett Zauwsegel groep 3 
· Sabine Evers groep 1/2 en 4 
· Simone Bolt groep 2 en 3 
· Erica Roelofs groep 2 
· Cindy Zwart groep 1/2 en 4 
· Laura Tolsma groep 3 en 4 
· Micha Ruitenberg groep 6 en 8 
· Bram Smit groep 2 en 6 
· Jan Rappol Directeur 
· Bas de Vente Adjunct directeur 
 
 
Jan Rappol startte de avond met aan te geven wat het doel is van de avond: het is als school belangrijk om een reëel beeld te krijgen wat er bij ouders speelt. 
Als wederzijds gesprekspartner wordt er zo een beeld gevormd van vragen of onduidelijkheden die er leven.  
We wisselen met elkaar ideeën uit rondom de school, waarbij duidelijk wordt dat het geen klachtencommissie is en ook dat er n iet over individuele leer-
lingen of leerkrachten gesproken wordt. 
 
Na het welkom, een voorstelronde en de uitleg over het panel zijn we interactief aan de slag gegaan. Over verschillende onderwerpen lagen vellen karton 
waarbij het de bedoeling was post-its erbij te plakken. Hoe kijk je tegen het onderwerp aan, welke vragen zijn er, welke (on)mogelijkheden biedt het onder-
werp. 
 
 
Bij de verschillende onderwerpen zijn de volgende Post-its geplakt: 
 
Noodzaak voorschoolse opvang: 
· Geen behoefte aan op dit moment 
· Zou een oplossing kunnen zijn, maar afhankelijk wie het gaat doen en waar het is 
· Mee eens! Handig 
· Enquête uitzetten 
· Persoonlijk organiseren 
 
Veilig internet gebruik 
· Leren zoeken 
· Vroeg mee beginnen 
· Gevaren leren kennen 
· Nog niet mee te maken gehad 
· Leren dat chatten met onbekenden niet mag 
· Leren waar de gevaren liggen 
· Foto’s op de website (die er niet af gehaald kunnen worden) 
 
Veiligheid in en om de school 
· Er liggen tegels los op het plein 
· Waarom dat hek? 
· Parkeren is verbeterd 
· Plein is verouderd, veel modder, kinderen erg vies 
· Modder voor de ingangen 
· Prima 
· Goed en overzichtelijk 
· Persoonlijk verhaal over je kind 
· Veel aandacht voor onderlinge processen 
· Fijne begeleiding 
 
Leesbaarheid verslag 
· Prima 
· Mooi: veel info en toch persoonlijk 
· Smileys: maar je weet eigenlijk niet hoe je kind het echt doet (bij de kleuters) 
· Algemeen stuk te algemeen 
· Prima, persoonlijk verhaaltje wat algemeen en kort 
· Fijn, met de persoonlijke teksten 
 
Huiswerk/Spreekbeurten/Boekbesprekingen 
· Veel te veel huiswerk, rest is prima 
· Wat is het doel, welke vaardigheden worden ontwikkeld 
· Voorbereiding op VO/Werk plannen/Zelfstandigheid 
· Mijn kind vindt het leuk, ik vind leren plannen fijn! 
· Groep 4 spreekbeurt leuk, geen ervaring met de bovenbouw 
 
Kwaliteit overblijf 
· Aandacht gaat vaak naar “probleemkinderen” waar overblijfouders zijn en geen leerkrachten. De ouders weten vaak niet precies wat er speelt. 
· Stimuleren voldoende eten en drinken (volle bekers en eten mee naar huis) 
· Wekelijks, geen problemen 
· Druk, onrustig. Ben zelf overblijfouder maar schrok van de onrust en grootte van de groep. Ook de afspraken worden niet nageleefd 
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Lestijden en continue rooster 
· Ja graag! 
· Geen probleem 
· Graag continue rooster! 
· Enquete behoefte bij ouders? 
· Wat is het effect op de kinderen? 
· Vooral benieuwd naar het onderzoek. Wat doet dit voor de kinderen? Wat doet dit voor de werkdruk van leerkrachten?  
· Graag een continue rooster, is rustiger voor leerlingen 
 
 
Ouderhulp 
· Ouderhulp is belangrijk 
· Hoe stimuleer je dat? 
· Waar ligt de grens? In ieder ge val met de leerkracht. 
· Belangrijk, maar er wordt veel gevraagd 
· Ouderhulp is belangrijk 
· Leuk dat we het mee mogen beleven 
 
Innovatie en ontwikkeling 
· Ontspanning/inzet en balans hierin 
· Ouders en experts inzetten 
· Kanjerschool: dit moet zichtbaarder zijn in de school. Het is echt iets moois en jullie zijn hier zo sterk in! 
· Ouders blijven betrekken/bevragen over innovatie. Wat leeft er bij de mensen 
· Duurzame omgang met de natuur en natuurlijke hulpbronnen 
· Ik denk dat er meer achter de schermen speelt dan wij zien. Mensen hebben geen idee 
· Aandacht voor wie ik ben! Met je beide benen op de grond staan in deze snle veranderende maatschappij.  
· Leren focussen en concentreren 
· Levenslessen: “Wie ben ik”. Twee keer “mee eens” 
· Meegaan met de toekomst: mobiel, internet 
· ICT: ik wens voor alle groepen een digibord. Er is zoveel mogelijk 
· Geen 2/3 combinatie 
· Meebewegen met de toekomst 
 
Crea onderwijs 
· Meer muziekles 
· Domino uurtje 
· Ander soort leerdoelen 
· Andere manier van denken/oplossen 
· Meer ouders/opa’s en oma’s/familie die een bijdrage willen leveren  
· Prima verhouding 
· Ja: dans, drama, hv, Tekenen, techniek, programmeren, proefjes 
· Meer beeldende vorming en muziek 
· Plus klas 
· Inzet talenten ouders/familie bijvoorbeeld gastles 
 
Leer en/of sfeerschool 
· Balans: Het belangrijkste is dat een kind mag zijn wie hij/zij is 
· Altijd welkom gevoeld 
· Keuzes maken, wat is belangrijk voor de AA? 
· Filosofie/techniek/drama/ICT/Sterrenkunde 
· Meer aandacht voor andere vaardigheden 
· Beide!! Breder oriënteren 
· Sfeer is goed. Leren ook! Juist voor de sfeer gekozen bij de schoolkeuze 
 
Vieringen op school 
· Prima 
· Leuk en origineel 
· Jammer dat bij verjaardagen de leerlingen niet meer langs de klassen mogen, al snappen we het zeker wel.  
· Gezonde school. Bewust wording is mooi. Maar vier de juffendag wel echt (geen rijstwafels en water op een hele dag spelen)  
· Carnaval mag wat minder ( 1 of 2 dagen) 
 
Identiteit van de school 
· Prima 
· Prima 
· En gezonde school: TOP. 
· Prima 
 
Schoonmaak 
· Last voor ouders/gedeelde verantwoordelijkheid 
· Wordt veel van ouders gevraagd, klassen zijn vies 
· Kinderen bewust maken op te letten (papier in de wc) 
· Best wel vies/zanderig 
· Hot item in de leerlingenraad: wc’s van de kinderen 
· Vrijblijvend voor ouders? Budget? 
· Schoonmaakavonden? 3 keer per jaar? 
· Schoonmaken van de klassen is lastig voor ouders 
 
 



Overig 
· Duurzaamheid 
· Squla App 
· Overgang OB naar BB is voor kinderen groot. En ook voor ouders. 
· Leren± wachtwoorden, focus en leren 
· Gezonde school is TOP! 
· Meer techniek 
· Meer mannen voor de klas, mee eens want zijn een rol model 
· Juffenwissel met zwangerschap blijft lastig 
· Wordt het gebouw-meubilair een keer vernieuwd? 
· Algemene informatie van de groep op de website, niet pas in de eerste weken van het schooljaar. 
· Heel veel losse velletjes mee naar huis. 
· Overgang van groep 2 naar groep 3 is heel groot 
 
Dit is de exacte weergave van de vellen zoals ze zijn ingevuld. 
 
Na afloop van het labelen werd de ouders gevraagd welke twee onderwerpen ze graag toe wilden lichten. 
 
Dit zijn geworden 
· Schooltijden-overblijf 
· Leer en-of sfeerschool, innovatie en ontwikkeling en crea onderwijs 
 
Schooltijden en overblijf 
Er is een sterk draagvlak onder de ouders om te onderzoeken hoe een continue rooster er voor de school uit zou zien. Het wordt waarschijnlijk rustiger 
voor leerlingen. Er blijven wel heel veel leerlingen over. Het wordt ook steeds lastiger om ouders te vinden die willen overblijven. 
Ook wordt opgemerkt dat het voor ouders steeds moeilijker wordt hoe om te gaan met bepaalde zorgleerlingen. Overblijfouders z ijn geen leerkrachten. 
De conclusie van dit onderwerp is dat we opnieuw gaan onderzoeken. 
 
Leer en-of sfeerschool, innovatie en ontwikkeling en crea onderwijs 
Ouders vonden deze drie items wel erg bij elkaar passen. Het is heel belangrijk dat er aandacht is voor andere vaardigheden. De sfeer wordt als heel positief 
ervaren. 
Het zou fijn zijn als er meer beeldende vakken worden gegeven. 
Het zou fijn zijn als de talenten van ouders meer ingezet kunnen worden. Is dit te inventariseren. Jan geeft ook aan dat het onderwijs over een jaar of 5 
wellicht anders vorm gegeven gaat worden in het kader van het oplopende lerarentekort. Wellicht dat dan inzet van ouders met hun talent ook kan bijdra-
gen. Net als inzet van bijvoorbeeld meer klassenassistenten. 
Kinderen hoeven van ouders niet specifiek naar de verrijkingsklas, al is het fijn dat deze er is. Het zou zo moeten zijn dat elke groep zou moeten verrijken, 
ieder naar zijn mogelijkheden. Alle kinderen hebben recht op verrijking. 
Het is belangrijk niet alleen maar cognitief bezig te zijn, maar om een balans te vinden. 
Kan duurzaamheid als een thema worden opgepakt? 
Het zou fijn zijn als er in alle klassen een goed touchscreen hangt. 
Wat kunnen ouders bijdragen op school? Is dit te inventariseren? 
 
De overige onderwerpen zijn deze avond niet besproken, vanwege de tijd. Deze onderwerpen zullen een vervolg krijgen op de volgende bijeenkomst 
 
Om 21.15 uur ronden we het eerste samenzijn af. Het is als zeer zinvol ervaren. Ouders voelen zich op deze manier betrokken b ij de school. Er wordt 
gesproken om dit te herhalen en de algemene wens is om nog twee keer dit schooljaar af te spreken. Bij de volgende overleggen kan dan én dieper op de 
onderwerpen worden ingegaan én er is ook tijd en ruimte voor de overige items. 
 
Jan en Bas bedanken alle ouders voor hun aanwezigheid, betrokkenheid en input. 
 
We spreken af dat dit verslag aan alle ouders en teamleden wordt gestuurd in het kader van open communicatie en betrokkenheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Rappol en Bas de Vente 


