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Inleiding 

De eerste schoolweek is zowel voor leerlingen als  leerkrachten goed 

verlopen. Sommige zaken zijn echt  nog wel wennen. Een ander ritme en 

andere gewoontes moeten worden opgebouwd. Ik merk dat dit voor bijna 

iedereen wel van toepassing is.  

Een aantal zaken zaten deze week ook wat tegen, zo was er bv veel moeite 

met de software van Staal en was het communiceren dmv Parro niet altijd 

mogelijk. Lastig zeker ook omdat we de afstemmingsgesprekken wilde 

gaan plannen. Dat lijkt nu allemaal opgelost te zijn en we kunnen spreken 

over een goede start! 

Het is mooi om te zien dat er op het plein door de nieuwe groepen weer 

andere kinderen met elkaar aan het spelen zijn. Zo gingen vaak kinderen 

uit 1 jaargroep met elkaar Kingen en nu zien we dat dit kinderen uit 6/7/8 

door elkaar heen zijn.  

AVG 

Op Het Kompas laten wij u met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden 

gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bv tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw 

zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en 

video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We 

plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Daarnaast zijn wij vanuit de AVG verplicht 

om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 

zoon/dochter. Het is goed om het geven van toestemming samen met uw 

zoon/dochter te bespreken. Uw toestemming geldt alleen voor 

beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan 

voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De 

school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze 

ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van 

beeldmateriaal op internet. 

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Indien u 

een wijziging aanbrengt in de loop van het schooljaar, wilt u dit dan ook 

melden bij de directie/ leerkracht. Toestemming geven is eenvoudig te 

regelen in Parro. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw 

zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden. 



Privacyvoorkeuren doorgeven via Parro, hoe werkt dat? 
● Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’, helemaal rechts onderaan. 

● Tik op Profiel en scroll naar beneden naar het kopje ‘Mijn kinderen’. 

● Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 

● Nadat u de juiste voorkeuren heeft geselecteerd, tikt u op opslaan of bewaar. 

Engels in kansrijke combi’s in de Onderbouw 

Door alle leerjaren heen krijgen de kinderen Engels.   We gebruiken hiervoor de methode ‘Take it 

easy’. Vanaf dit jaar werken we met Engels samen in de Onderbouwgroepen 1/2, 2/3 en 4/5. De 

groep 1 krijgt Engelse les van juf Franca. De groep 2 krijgt Engelse les van juf Carola en juf Liselotte. 

De groepen 3/4 krijgen Engelse les van de LIO’er van groep 4/5: juf Wyke en groep 5 krijgt Engelse les 

van juf Idske. Zo kunnen we beter inspelen op de niveaus van de groepen en de verwerking.  

Even voorstellen juf Caroline (ICO) 

Een (on)bekend gezicht ....Mag ik mij even voorstellen? 

Ik ben Caroline Adama. Ik heb 12 jaar (tot 1997) als juf op de 

Groenhorst gewerkt. Daarna ben ik gaan werken op De Brink en nu 

weer terug in een andere functie op Het Kompas. Met veel plezier 

begeleid ik namelijk op vier basisscholen o.a. dus op het Kompas in 

Leusden studenten van de Marnix Academie (PABO). Daarnaast heb ik 

een opleiding gevolgd voor het geven van passend onderwijs aan 

begaafde leerlingen. Dit werk doe ik op woensdag op De Brink en 

bovendien werk ik nog een ochtendje als leerkracht daar in groep 5/6. 

Kortom ik heb een hele leuke en afwisselende baan. Wie weet treffen 

we elkaar op een dinsdag of donderdag!  Groet, Caroline  

Even voorstellen juf Wyke (LIO) 

Hoi! Mijn naam is Wyke en ik ben 32 jaar. Deze zomervakantie ben ik 

met mijn man, zoontje en twee katten in Leusden komen wonen. We 

voelen ons hier al helemaal thuis. Ik zit in mijn laatste studiejaar op de 

pabo bij de Marnix Academie dus aan het eind van dit schooljaar hoop 

ik mijn diploma te halen! Dit hele jaar zal ik in groep 4/5 aanwezig zijn 

op de maandag.  

 



Even voorstellen juf Merel(LIO) 
Mijn naam is Merel van Reenen en ik ben laatstejaars (LIO) student aan 

de Marnix Academie. Ik woon samen met mijn vriend Pepijn en twee 

katten in Leusden. In mijn vrije tijd bak ik graag en vind ik het leuk om te 

kokkerellen. Daarnaast ga ik graag met vrienden en familie op pad; 

wandelen, gezelschapsspelletjes spelen, zwemmen, steden bekijken 

enzovoort. 

Ik heb als kind ook op deze basisschool gezeten. Sommige juffen en 

meesters waar ik nu mee samenwerk hebben mij als kind les gegeven. 

Hoe leuk is dat? Ik heb erg leuke en fijne herinneringen aan mijn 

basisschooltijd en dit wil ik graag meegeven aan de kinderen die nu op 

het Kompas zitten. Komend schooljaar zal ik in de ochtenden lesgeven 

aan groep 6 en in de middagen aan de combinatiegroepen 6,7 en 8. Dit is 

op dinsdag en woensdag. Op maandag ben ik ook aanwezig, maar dan 

werk ik aan mijn onderzoek. In het onderzoek zal ik mij onder andere 

verdiepen over de cultuur en identiteit van kinderen. 

 
Afstemmingsgesprekken 

De tweede en derde schoolweek kunnen worden de afstemmingsgesprekken gepland. Het doel van 

deze gesprekken is het verzamelen van informatie waarmee wij als leerkrachten zo adequaat 

mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. De gesprekken dienen als algemene 

kennismaking. Ter voorbereiding is er door de groepsleerkracht een vragenlijst digitaal gestuurd en 

op papier meegegeven.  De afstemmingsgesprekken worden ook gebruikt om afspraken te maken 

over de vervolggesprekken. Er zijn per schooljaar minimaal 3 oudergesprekken. Alles begint bij jou en 

daarom vinden we het belangrijk om vanaf groep 4 de kinderen bij het afstemmingsgesprek te 

hebben. 

 

uitnodiging inspiratieavond SWV De Eem 1 oktober 2019 

SWV de Eem organiseert 3 keer per jaar een inspiratieavond voor ouders, 

onderwijs- en zorgprofessionals.  

Tijdens deze avonden met uiteenlopende thema’s zoeken we de 

verbinding tussen alle betrokkenen rondom kinderen.  

De data voor aankomend schooljaar 2019-2020 zijn: 

Dinsdag 1 oktober 2019 & Dinsdag 7 april 2020

 

Meer info en aanmelden voor de eerste inspiratieavond 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-inspiratieavond-1oktober-2019-hoezo-jongens-71342388003


 

Agenda 
1e schoolweek inschrijving afstemmingsgesprekken 
6 september nieuwsbrief 2  
2e + 3e schoolweek afstemmingsgesprekken 
9 september excursie Rijksmuseum  groep 6-8 
13 september nieuwsbrief 3 
17 september Prinsjesdag 
18 september Studiedag Voila 10 jaar! 
24 september juf Idske jarig 
1 oktober inspiratieavond SWV De Eem 
2 oktober start Kinderboekenweek: Reis mee!  
4 oktober nieuwsbrief 4 
5 oktober dag van de leraar + klusochtend 
16 oktober snuffeldag groep 8 + meester Gerard Voskuilen jarig 
18 oktober nieuwsbrief 5 
21-25 oktober herfstvakantie 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 


