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Inleiding 

Gisteren zijn we als school gestart met de Kinderboekenweek. 

Dit jaar worden kinderen en ouders uitgedaagd om terug te 

gaan in de tijd.  Boeken brengen geschiedenis tot leven, 

waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. De kinderen in 

de groepen hebben spannende boeken gekregen met titels als: 

Vandaag ben ik een ridder!, 

de zee kwam door de brievenbus, 

prutsers en pechvogels. 

Voor kinderen en ouders is er een Fotoquiz met foto’s van de leerkrachten van vroeger.  
De link werkt nu in ieder geval goed en de eerste antwoorden zijn al binnen. 

Deze weken staat het lezen volop in de aandacht. Goed om thuis het ook met de kinderen over jullie 

lievelingsboeken te hebben. Veel (voor)leesplezier! 

Inspectiegesprek 

Vorige week was er een online gesprek met de onderwijsinspecteur de heer Horstink. Bij dit gesprek 

was ook een lid van het kwaliteitsteam van Voila aanwezig(Marianne Kuiper). Vanuit school waren 

directeur en IB’er aanwezig.  In het gesprek hebben we gesproken over de thema’s 

kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie. Vanuit de gesprek kwam naar voren dat we als 

school goed zicht hebben op de leerlingpopulatie en wat dit van ons vraagt. Daarbij werden de 

verschillende onderwijsresultaten naar voren gebracht. De door de school benoemde grote doelen 

voor dit schooljaar: aanpak rekenonderwijs( nieuwe methode Pluspunt), aanpak van gedrag( inzet 

Gedragstolk in de groepen i.v.m. schoolbrede aanpak) en opzetten Kwink 2.0( zie volgende blz,). 

De inspecteur gaf de complimenten over de analyse, de uitgezette plannen en de al gedane zaken 

met concrete voorbeelden. Er kwam daarnaast naar voren dat het aan te raden is om de doelen in 

kleine meetbare doelen op te knippen. Waardoor er eerder successen behaald en gevierd kunnen 

worden. Een mooi gesprek, waarin we vanuit de 3 verschillende rollen( inspectie-bestuur-school) 

goed hebben kunnen inzoomen op de kwaliteit van Het Kompas.  

  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1gJdzZd8Gg7WHCUwnq4OUM9RznLkRmQ0iINht0_t2mYwgew/viewform?usp=sf_link


Studiedag Voila!.... Dit is de bedoeling 

Afgelopen woensdag hadden alle Voilascholen een studiedag. Op de studiedag gingen we deels 

online en deels op de eigen school met elkaar in gesprek over het Strategisch Beleidsplan van de 

stichting. Het beleidsplan “Voila!.... Dit is de bedoeling” geeft de strategische koers aan voor de 

komende 5 jaar.  Er is een Publieksversie geschreven en elke school kreeg daarnaast een poster met 

daarop de 6 thema’s en leidende principes. Het online gedeelte gaf hier en daar wat storingen, maar 

daardoor heen kwamen we tot hele wezenlijke gesprekken. In het middaggedeelte hebben de 

leerkrachten, per  groep uit één van de thema’s  een aantal kleine, reële doelen gesteld. Het  online 

gedeelte had soms wat technische haperingen, maar toch kunnen we zeggen dat we echt met de 

bedoeling van de school bezig zijn geweest.  

https://drive.google.com/file/d/1mifGM9K6wB4-MQw1qDVuuxDZMTMzFtWR/view?usp=sharing


Kwink 2.0 

In de afgelopen jaren was er binnen de formatieruimte van Het Kompas de mogelijkheid om een 

leerkracht 4 uur per week vrij te roosteren voor een specifieke doelgroep, de Kwinkgroep. In deze 

groep kwamen de kinderen die meer uitdaging nodig hebben bij elkaar. 

Deze uren werden geclusterd en het kwam erop neer dat de Kwinkgroep vanaf ongeveer de 

herfstvakantie 1 dag per 2 weken onder leiding van juf Joke bij elkaar kwam.  

Door ziekte van juf Joke, krimp in de formatieruimte en veranderende inzichten hebben we er dit 

schooljaar voor gekozen om hier een iets andere invulling aan te geven. 

Dit jaar is een groep leerkrachten in een Professionele Leer Gemeenschap bezig met het anders 

vormgeven van dit onderwijsaanbod. We gaan in eerste instantie inzetten op de kinderen in de klas 

op niveau  te laten werken. Er is bij de verschillende methodes verdiepend materiaal en daarnaast is 

er nog aanvullend materiaal zoals b.v. Rekentijgers. In elke klas is er levelwerk beschikbaar voor 

verdieping en verbreding van de aangeboden lesstof. 

Daarnaast komen er 2 groepen leerlingen  ongeveer één uur per week bij elkaar. Tijdens deze les 

gaan de kinderen werken aan het “leren leren” en het versterken van het sociale welbevinden op 

school. 

Tijdens de leerlingbesprekingen in oktober zal er per groep bekeken worden welke kinderen hiervoor 

in aanmerking komen. U zult daarover dan verder geïnformeerd worden. 

Er is ook een ontwikkeling in de gemeente Leusden. Er wordt samen met het Samenwerkingverband 

De Eem onderzocht of er in Leusden een aanbod kan komen voor deze specifieke doelgroep. Het is 

op dit moment nog niet helder wat daarin de volgende stappen zijn. 

 
Schoolwas 

In de vorig nieuwsbrief stond er een reminder voor de taak van 

wassen van de schoolwas. Ik ben superblij om te melden dat we 

na die oproep, maar liefst 3 enthousiaste reacties kregen. 

Uiteindelijk was de moeder van Max uit groep 1-2, de eerste die 

reageerde.  

Gaaf om te merken dat we zo samen aan kwaliteit( de school) 

werken! 

 

Kwaliteitsvragenlijst 

Binnenkort vindt weer een kwaliteitsonderzoek plaats onder management, medewerkers, ouders en 

leerlingen op alle scholen van Stichting Voila. Dit is het onderzoek dat in maart plaats zou vinden en 

is een opvolging van de kwaliteitsonderzoeken die plaatsvonden in 2017, 2015 en 2013. Het 

onderzoek wordt net als voorgaande jaren begeleid door Beekveld & Terpstra. De afnameperiode 

start op maandag 26 oktober en duurt twee weken (tot en met vrijdag 6 november). Op 26 oktober 

krijgen de ouders/teamleden en leerlingen van groep 6-8 de kans om dit in te vullen. Graag allemaal 

invullen, met deze antwoorden kunnen we werken aan een betere en mooiere school. 

 

Reminder:Vacature oudergeleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ( 

GMR)  

Binnen de oudergeleding van de GMR is een vacature voor het scholeneiland 

Groenhouten ontstaan. Wij zijn op zoek naar een ouder die het scholeneiland komt 

vertegenwoordigen in de GMR. Wij willen graag van alle schooleilanden één ouder in de GMR, zodat 

de belangrijke keuzes die gemaakt worden van uit een brede vertegenwoordiging worden genomen. 

Wat houdt dat eigenlijk in? De GMR functioneert op het niveau van het bestuur van Stichting Voila, 



dus schooloverstijgend en bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Leden hoeven geen lid 

te zijn van de MR van hun school, want de GMR behandelt uitsluitend aangelegenheden die van 

gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. 

Meer info via deze link of via e-mail: gmr@voilaleusden.nl Reageren kan vandaag nog! 

Agenda 
2 oktober nieuwsbrief 4 
5 oktober Dag van de leraar 
16 oktober nieuwsbrief 5 
19 -23 oktober herfstvakantie 
26 oktober Start Leefstijlthema: Praten en luisteren 
29 oktober Studiedag Groep 1-7 hele dag, Groep 8 heeft tot 12 uur les 
30 oktober nieuwsbrief 6 
 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
 

https://drive.google.com/file/d/1cxfl2n8TzfS5p1X3D1S1N2Ye2E5zqkyg/view?usp=sharing
mailto:gmr@voilaleusden.nl

