
 

 

 

 

Agenda:  
• 5 december sinterklaasviering op school 

• 12 december groep 8 adviesgesprekken 

• 16 & 17 december ICT migratie. (school via de mail 

niet bereikbaar) 

• Donderdag 19 december kerstviering van 19.00-

20.00 uur 

• Vrijdag 20 december alle kinderen vrij om 12.00 uur 

 

Mijn eerste 100 dagen 
Mijn eerste 100 dagen zitten erop. Tijd om te reflecteren en de 

balans op te maken van deze 100 dagen. Wat is er in deze 100 

dagen veel gebeurd en veranderd.  

De eerste weken ben ik rustig begonnen met het verkennen en 

leren kennen van alle betrokkenen rondom de school. Soms 

zoekende naar een juiste balans tussen de verdeling van twee 

scholen. Van twee directeuren naar 1 gaat niet zonder slag of 

stoot. Je moet je tijd goed verdelen over beide teams, kinderen 

en ouders. Hierdoor is de zichtbaarheid soms wat minder, maar 

doet niets onder aan de betrokkenheid. Dit vraag om oude denkbeelden los te laten en om open te 

staan voor een nieuwe stijl. Dit kost tijd, brengt cultuur verandering met zich mee en zorgt ervoor dat 

de altijd vertrouwde stabiliteit wat gaat wankelen. Dit is een natuurlijk proces, dit hoort erbij!  

Het beroep staat onder druk, hierover heb ik al met u gecommuniceerd tijdens de dag van de leraar. 

Dit voelt de Pr. Beatrix enorm. Door de vrijgekomen vacatures is het een hele klus om de groepen te 

voorzien van kanjers van leerkrachten. De keuze is helaas niet reuze. Daarnaast worden er 

leerkrachten ziek, volgen zij scholing, hebben zij recht op vrije dagen etc. Dit zorgt ervoor dat er veel 

werk bijkomt, waardoor je niet altijd kan bouwen en de tijd en de aandacht hebt die je graag zou 

willen geven. Het regelen van vervangingen en daarbij iedereen tijdig communiceren is erg 

tijdrovend en geeft druk op het bestaande team. De verhalen van de randstand en de daarbij 

behorende tekorten voelen wij nu ook. Daarom hebben wij de afgelopen keer ook allemaal gestaakt 

en daarbij ons salaris ingeleverd. Om aandacht te vragen voor dit mooie beroep!  

Deze week zijn beide teams samen bij elkaar gekomen om de balans op te maken na deze eerste 100 

dagen. Waar lopen wij tegenaan en wat kan er beter? Hoe kan ieders tijd goed benut worden en 

waar liggen de prioriteiten? Een hele fijne bijeenkomst, waarin iedereen in vertrouwen heeft 
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gesproken wat hem of haar dwars zit. Dit is professionaliteit en jezelf en het team de gelegenheid 

geven om continu te verbeteren. Wat de kwaliteit van onderwijs en de zorg voor de kinderen 

uiteindelijk ten goede komt.  

In december staat verbinding centraal. Samen zijn en elkaar zien en horen. Dat is wat iedereen wil, 

gezien en gehoord worden. Nu sta ik niet altijd op het plein of bij de deur, zoals u dat misschien 

gewend was, maar ik ben altijd te bereiken via de mail. Dan maken we een afspraak en praten we 

elkaar bij.  

Ik kijk positief naar de toekomst en heb vertrouwen in het team van de Pr. Beatrixschool. Op naar de 

volgende 100 dagen.  

Martine van Krevel 

Nieuwe collega groep 5-6 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Na de kerstvakantie mag ik 3 dagen per week het team van 
de Prinses Beatrixschool komen versterken. Via deze weg 
wil ik me dan ook graag even aan u voorstellen.  
 
Mijn naam is Sharon de West en ik ben 35 jaar. Ik ben 
getrouwd met Wouter en samen hebben wij 2 zoontjes. 
Mik is 3 jaar en Raf is net 2 maanden oud. Samen met mijn 
gezin woon ik al ruim 5 jaar Rhenen.  
 
Ik ben ruim 11 jaar werkzaam in het onderwijs. Na het 
behalen van mijn PABO diploma ben ik gaan werken op de een basisschool in Arnhem. Eerst 
op de Laarakker en op dit moment ben ik nog werkzaam op de Jozefschool. Omdat ik heel 
graag dichter bij huis wil gaan werken, maak ik na de kerstvakantie de overstap naar de 
Prinses Beatrixschool. Mijn specialisatie ligt binnen het rekenonderwijs. In 2014 heb ik de 
Master Special Educational Needs behaald. Sindsdien ben ik naast leerkracht, ook 
rekenspecialist / rekencoördinator. 
 
In mijn vrije tijd trek ik er graag samen met mijn gezin op uit naar bijvoorbeeld de dierentuin, 
het bos of naar de speeltuin. Ook zijn wij geregeld bij familie en vrienden te vinden. Verder 
houd ik van koken en bakken en probeer ik minimaal 1 keer per week iets aan sport en 
beweging te doen. Ik speel tennis, maar ik vind het ook heerlijk om te gaan wandelen.  
 
Ik hoop in januari nader kennis met u te mogen maken. Mijn deur staat altijd open dus 
mocht u willen, kunt u ook altijd even binnen komen lopen. 
 
Groeten Sharon de West.  



Hoera zwanger! 
Juf Linda is in verwachting van haar tweede kindje. Lucas krijgt er een 
broertje of zusje bij. Wij wensen juf linda en haar gezin heel veel 
gezondheid toe tijdens deze zw angerschap.  
Tegen de tijd dat juf Linda met zwangerschapsverlof zal gaan, informeren 
wij u wie haar taken zal overnemen.  

 
 
Gevonden voorwerpen 

Wilt u voor de kerstvakantie kijken of u nog spullen mist uit de 
gevonden voorwerpen bak. Deze bak staat in de hal bij de toiletten. 
Alles wat blijft liggen op vrijdag 20 december schenken wij aan het 
goede doel.   

 

 

 

Gymdocent 
Meester Hielke is dit schooljaar ziek geworden en re-integreert op de Airborneschool. Vanaf 

die tijd is juf Kitty bij ons werkzaam als vakdocent gym op dinsdag i.p.v. donderdag. Echter 

hadden wij een organisatorisch probleem met de 50+ groep. Zij hadden hun sportuurtje op 

de dinsdagochtend, waardoor wij niet een hele ochtend gebruik konden maken van de 

gymzaal.  

Gelukkig hebben wij hiervoor samen een oplossing gevonden en na de kerstvakantie krijgen 

de groepen 3 t/m 8 hun oorspronkelijke gym uren. Dit betekent dat groep 7-8 op de dinsdag 

een blokuur gym heeft.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Pilot groepen clusteren 
Dit schooljaar heeft de Beatrixschool een pilot gedraaid met het clusteren van groepen op de 

woensdag. Groep 1-2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8 werden op de woensdag in drie groepen 

verdeeld. In het team hebben wij dit geëvalueerd. Hieruit kunnen wij concluderen dat het 

voor groep 3 erg fijn is, om ook nog spelenderwijs lesaanbod te krijgen. Doordat kinderen in 

verschillende samenstellingen zitten, ontstaat er een fijn pedagogisch klimaat in de school. 

Kinderen kennen elkaar beter en op het plein wordt groepsdoorbroken met elkaar gespeeld.  

Voor groep 4 was het minder fijn om samen te voegen met groep 5-6. Zij hadden niet altijd 

een fijne werkplek.  

Groep 5-6 heeft wisselingen gehad in leerkrachten. Dit zorgt ervoor dat het niet altijd stabiel 

is geweest, zoals je dit als organisatie graag zou willen zien. Daarom hebben wij besloten dat 

na de kerstvakantie wij met 4 groep draaien. Dit betekent voor de Beatrixschool de volgende 

bezetting: 

  

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1-2 Juf Sjanie Juf Sjanie Juf Anne Juf Anne Juf Anne 

Groep 3-4 Juf Roshide Juf Marlies Juf Marlies Juf Marlies Juf Marlies 

Groep 5-6 Juf Sharon Juf Sharon Juf Sharon Juf Annelieke Juf Annelieke 

Groep 7-8 Juf Linda Juf Linda Juf Fenneke Juf Fenneke Juf Fenneke 

 

 

Kanvas leerlingvolg systeem 
Begin november zijn de Kanvas vragenlijsten van Kanjertraining 

ingevuld door leerkrachten en vanaf groep 5 wordt dit ook door de 

kinderen zelf ingevuld. De uitslagen zijn per klas en schoolbreed 

geanalyseerd en besproken binnen het team. Dit doen we 2 keer per 

jaar rond november en mei. Op deze manier ontstaat er een 

leerlingvolgsysteem en hebben we zicht op het welbevinden van de 

kinderen. 

Onderdeel van de Kanvas is het invullen van vragenlijsten. De functie van de Kanjervragenlijst is: 

leerkrachten in staat stellen hun leerlingen beter te begrijpen, te begeleiden en te ondersteunen in 

hun sociaal functioneren in de klas en op het schoolplein. 

Naar aanleiding van de uitslag gaat de leerkracht in gesprek met de leerling. Zijn of haar ouders 

worden betrokken als er bij de uitslag iets bijzonders opvalt. In overleg met de ouders kan dan indien 

nodig een plan van aanpak worden opgesteld. Tevens kan de leerkracht bepaalde oefeningen (van de 

Kanjertraining) extra inzetten in de klas. Of extra aandacht besteden aan het eigen leerkrachtgedrag 

of schoolbreed het pleingedrag tijdens het buitenspelen bewust begeleiden. De uitkomsten van het 

Kanvas, gebruiken wij als leidraad tijdens de kindgesprekken.     

 



Kindgesprekken 

Na de Kanvas afname in november hebben de leerkrachten  kindgesprekken gevoerd, met ieder kind 

apart in alle rust. Het doel van een kindgesprek is om de leerling zelf te spreken over het leergedrag 

en welbevinden. We verwachten de betrokkenheid van de leerling bij hun eigen leerproces op deze 

manier te verhogen.   

De leerlingen worden zich bewuster en meer verantwoordelijk voor het behalen 

van hun leerdoelen (zowel cognitief als sociaal-emotioneel). Bovendien zijn de 

kindgesprekken bevorderend voor een goede relatie met de leerkracht en biedt 

dit een leerling emotionele ondersteuning en veiligheid. 

 

ICT migratie 
Naast alle feestvoorbereidingen en andere lopende zaken, 

bereiden wij ons voor op een ICT migratie. In de laatste week 

voor de kerst gaan wij over naar Zuluconnect. Dit betekent dat 

wij in de "cloud" gaan werken en ons mailsysteem een andere 

omgeving krijgt. Wij zijn de laatste Triviumschool die zal worden 

omgezet. De ervaring leert dat er die week een aantal problemen 

ontstaan met de bereikbaarheid van de mail. Het kan hierdoor 

zijn, dat mail niet kan worden gelezen in deze week.  

Voor de kinderen betekent dit na de kerstvakantie ook dat er veranderingen zullen zijn. Alle vaste 

leerling pc zijn inmiddels afgeschreven, dit betekent dat deze allemaal verwijderd zullen worden. 

Hiervoor in de plaats gaan wij werken met Chromebooks. Het team en de kinderen zullen hier 
stapsgewijs hun weg in vinden. Wij laten ons hierin scholen en de ICT-er en ik hebben inspiratie 
opgedaan op een andere school om te zien hoe er met Chromebooks gewerkt kan worden.  

Een hoop verandering en vernieuwing in de school. Onderwijs beweegt en de Pr. Beatrix beweegt 
mee.  

Wij willen u vragen of u na de kerstvakantie uw kind oordopjes mee wil 

geven. De kinderen krijgen van school een hoesje waarin de oordopjes 
bewaard kunnen worden. De kleuters krijgen van ons hoofdtelefoons.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zwemmen in de kerstvakantie 

Kom je ook zwemmen in de kerstvakantie? Van 27 tot en met 30 december wordt in 

Doelum in Renkum de Zwem4daagse georganiseerd! Per dag zwem je 300, 600 of 

900 meter. Naast het zwemmen worden er elke dag in en om het water spetterende 

activiteiten georganiseerd. Duik in de 

onderwaterwereld van Atlantis, doe mee met Oud-

Hollandse spelletjes op de Dag van Holland,  ga de 

uitdaging met jezelf aan tijdens The Challenge en bestorm de 

stormbaan bij een heuse Obstacle Swim! We zwemmen in 

tijdsblokken van drie kwartier, dus je hoeft nooit lang te 

wachten. Het eerste tijdsblok begint om 16.00 uur. Het laatste 

tijdsblok begint om 19.00 uur.  

 

Iedereen met een diploma A kan meedoen, dus neem je vrienden en vriendinnen, opa, oma, 

broers, zussen, buren, ouders allemaal mee! Juist voor kinderen die recent hun 

zwemdiploma’s hebben gehaald, is regelmatig 

zwemmen een echte aanrader! Kinderen onder de 8 

jaar moeten in het gezelschap van een volwassene 

deelnemen. De kosten zijn 7,50 euro per persoon (bij 

voorinschrijving) of 10 euro bij inschrijving in het 

zwembad op 27 december. Voorinschrijven kan via www.rzc.zwem4daagse.nl Voor meer 

informatie kijk op www.rzcrenkum.com.  

 

Een spetterende groet en graag tot ziens in de kerstvakantie!  

 

http://www.rzc.zwem4daagse.nl/
http://www.rzcrenkum.com/

