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Inleiding 

We zijn alweer halverwege november en het is duidelijk te merken dat de dagen korter worden. Het 

wordt sneller donker. Belangrijk om goed te werken aan zichtbaarheid, maar ook aan de overige 

parkeerregels. Goed parkeren op de aangegeven plaatsen en niet fietsen op het schoolplein. Zo 

werken we samen aan een veilige school. 

 

Team 

Juf Alisia heeft aangegeven dat ze per 1 januari een andere baan heeft aangenomen. In de bijlage 

geeft ze zelf uitleg over deze keuze.  

We vinden het erg jammer om een goede enthousiaste collega te verliezen. Daarnaast snappen we 

ook de keuze die ze maakt voor iets nieuws na bijna 12 jaar op CBS Groenhorst/Het Kompas. 

Vanaf 1 januari zoeken we een leerkracht die naast juf Idske de groep 4/5 gaat lesgeven. 

We hebben eerst intern gekeken of we dit binnen de stichting zouden kunnen oplossen. Dat lijkt 

vooralsnog niet het geval te zijn. Daarom hebben we een vacature uitgezet.  

Ondertussen wordt er ook al gekeken naar alternatieven voor als deze vacature niet te vervullen is, 

voor de gewenste startdatum. 

 

Samen werken we aan kwaliteit- vacature delen 

Door het eerder genoemde vertrek van juf Alisa is er een Vacature ontstaan. We hopen deze 

vacature tijdig te vervullen, maar dat gaat het beste als iedereen daaraan meedoet. Binnen 9 

connecties is er een directe link met de president van de USA heb ik wel eens iemand horen zeggen. 

Nou weet ik niet of Donald Trump interesse heeft in deze baan, maar het geeft wel de kracht aan van 

netwerken. Daar wil ik alle ouders/verzorgers toe oproepen!  

 

Alles begint bij jou  goed vorm geven dmv leerlingbesprekingen 

Om het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen goed te volgen, werken we op het Kompas 

volgens de cyclus van HGW (Handelings Gericht Werken). De gesprekkencyclus helpt ons om ons 

onderwijs goed af te stemmen op de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de leerlingen. 

Na de start met de overdracht en het afstemmingsgesprek is het goed om na te gaan of kinderen na 

twee maanden gewend zijn aan de nieuwe situatie en of de leerkrachten voldoende informatie 

hebben om de kinderen goed te begeleiden. Daartoe zijn door Joke (de intern begeleider) na de 

herfstvakantie met alle leerkrachten leerlingbesprekingen gehouden. 

In deze gesprekken hebben we aan de hand van het observatie-instrument ZIEN! gesproken over de 

sociaal-emotionele ontwikkeling en de aandachtspunten die daarbij worden gezien. Waar nodig 

https://drive.google.com/open?id=11GIC-O5OO6C5cfSbrKyM_mtAwG-xiD8p
https://drive.google.com/file/d/1XgRDUwJj_Vt_px5XzmQWuB0ZTfqgARLL/view?usp=sharing


stellen leerkrachten hiervoor handelingsplannen op, om leerlingen met bepaalde aspecten te kunnen 

helpen. Voorbeelden hiervan zijn: sociaal initiatief nemen, het gevoel van zelfvertrouwen of 

autonomie versterken.  

Ook opvallende veranderingen in leer- of werkhouding worden in dit gesprek meegenomen. Deze zijn 

een uitnodiging aan de leerkracht om met de leerling in gesprek te gaan. De vraag is dan wat de 

leerling van de leerkracht nodig heeft, om een goede werkhouding te kunnen laten zien. Zeker 

wanneer we een plotselinge achteruitgang hebben waargenomen.  

De leesontwikkeling van zwakke lezers wordt besproken en gekeken of de leerlingen binnen het 

groepsplan de aandacht krijgen die zij nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Bij deze 

leerlingen wordt vier keer per jaar de ontwikkeling getoetst, bij de andere leerlingen twee keer. 

Verder worden individuele leerlingen met hun specifieke onderwijsbehoeften besproken, zodat we 

de doorgaande lijn van aanpak of nodige aanpassingen hierin kunnen doorvoeren.  

Als IB’er ben ik bij al deze gesprekken betrokken, zodat ik de rode draad van zorg en begeleiding met 

het jaarlijks wisselen van de leerkrachten zoveel mogelijk kan waarborgen. Daarnaast informeren 

leerkrachten mij zodat ik mee kan denken met specifieke vragen over leerlingen in de groep. Ook zijn 

dit de momenten waarop wij bespreken of leerlingen mogelijk specialistische hulp nodig hebben. 

Hierbij heb ik als IB’er een organiserende en coördinerende rol. In de loop van het schooljaar, hebben 

we twee leerlingbesprekingen en twee groepsplanbesprekingen.  

juf Joke, Itern Begeleider Het Kompas(jlandzaad@kompasleusden.nl) 

 

 

Kinderpostzegelactie 2018 een groot succes!  

Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van 

de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden 

kinderen zich in zodat andere kinderen het beter 

krijgen. Ze gaan langs de deuren om postzegels en 

andere leuke producten te verkopen. En dat al 

generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 

1948 gehouden en is uniek in de wereld. Daar mogen 

we best trots op zijn. 

De opbrengst van de Kinderpostzegelactie gaat naar diverse goede doelen die aansluiten bij het 

thema ‘Een goed thuis voor ieder kind’. 

De kinderen van groep 7 & 8 zijn eind september de straat opgegaan en hebben in totaal voor €5386 

opgehaald.  Een geweldig resultaat waar er voor veel kinderen een goed thuis kan worden geregeld. 

Meer info op: www.kinderpostzegels.nl  

 
 
klusochtend terugblik 

Op zaterdag 3 november kwam een mooi clubje ouders/kinderen en 
teamleden samen om allerlei klussen te doen.  Het  dak en het schoolplein is 
bladvrij gemaakt en daarna kon er wat straatschilderingen gemaakt worden. 
Gaaf om te zien hoe een mooi clubje ouders/kinderen en teamleden samen 
de schouders eronder zetten. Zo werken we samen aan de kwaliteit van een 
opgeruimde school! 

http://www.kinderpostzegels.nl/


 
 

Sinterklaas info 

Sinterklaas is onderweg naar ons koude kikkerland. 

Waarvoor we u nu  informatie geven en deze is belangrijk en interessant. 

Op maandagavond 19 november steken we met zoveel mogelijk mensen de handen uit de mouwen. 

Om de school volledig in Sint en Pieten stijl om te bouwen. 

Vele handen maken hierbij licht werk . 

Al kunt u maar even helpen dan staan wij al sterk! 

Dinsdag 20 november is de dag dat ze in de groepen 5t/m 8 een lootje gaan trekken. 

Thuis mag er daarna een surprise gemaakt worden, dus trek de knutselspullen maar uit de rekken! 

Op woensdag 28 november zetten alle kinderen ( groep 1 t/m 8) van het Kompas hun schoen. 

Waarschijnlijk komt de Piet daar dan ’s avonds  wat in doen. 

En dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze rijm. 

Toch komen wij nog met een enkel geheim. 

Maandag  3 december verwachten wij dat  alle surprises op school worden ingeleverd in de gymzaal. 

Zodat iedereen kan komen kijken naar deze pracht en praal. 

                                                                        Sint en Piet 

  



Agenda 

16 november nieuwsbrief 7 

17 november aankomst sinterklaas 

19 november school versieren 

22 november informatieavond VO  voor groep 7 & 8 

27 november studiedag groep 1-5 hele dag, groep 6-8 vanaf 12 uur 

28 november creamiddag Sinterklaas 

30 november nieuwsbrief 8 

3 december Start Leefstijlthema: Ken je dat gevoel? 

5 december Sinterklaasviering tot 12 uur 

6 december school versieren 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  Directeur Het Kompas 

 


