Oktober 2017

Geboorte PUK

Het dochtertje van Loes en Clif is geboren op
maandag 2 oktober. Proficiat van ons allemaal!
Het adres is:
Loes van Kesteren en Clif Rothof
Roek 37, 5831 NH te Boxmeer.

Terugblik studiedagen en inspectiebezoek
Afgelopen donderdag en vrijdag zijn we flink aan de slag geweest met de
ontwikkelingen op de Bonckert. We zijn gestart met Ellen Emonds
(
https://tweemonds.nl/ ) over leerkrachtstijl. Binnen de thematiek van
leerkrachtstijl zijn we aan het werk gegaan rondom de ervaringsgerichte
grondhouding: een professionele houding waarbinnen empathie, aanvaarding en
authenticiteit in balans zijn met elkaar en je als leraar in staat bent om
ontspannen en gelukkig aan het werk te zijn. Perspectief nemen is hierin het
meest krachtige instrument dat men in kan zetten: hoe heb je zicht op de
ervaringsstroom van de ander. We hebben geoefend met perspectief nemen
op verschillende niveaus en kennisgenomen van de inzichten die er zijn rondom
het werk van Carl Rogers over de ervaringsgerichte basishouding.
Daarnaast zijn we bezig geweest met het inspectiebezoek wat wij krijgen op
dinsdag 28 november in het kader van het nieuwe Toezichtskader,
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en
ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een
school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de

resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen
onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen en instellingen aan wet- en
regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs
houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over de
ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te
verbeteren. Goed onderwijs wordt de norm; met ons toezicht willen we bijdragen
aan continue kwaliteitsverbetering op alle scholen. In ons werk stellen we de
leerling/student en het leerproces centraal. We willen alle scholen in Nederland
stimuleren zichzelf te verbeteren; op het niveau van besturen en hun scholen en
op het niveau van het stelsel. We gaan er daarbij vanuit dat verbeteringen de
klas moeten bereiken. We werken vanuit verdiend vertrouwen, namens de
overheid en samenleving. Beter onderwijs is het publieke belang dat wij centraal
stellen in ons toezicht. Effectief zijn we, als we eraan bijdragen dat het onderwijs
in Nederland beter wordt.
De rijksoverheid voorziet ook de scholen van Invitare, waar de Bonckert
onderdeel van is, van geld. Geld om onderwijs mee te verzorgen. De
onderwijsinspectie ziet er, namens de overheid, op toe dat die middelen goed
worden besteed en dat kinderen er profijt van trekken.
Het inspectietoezicht is vernieuwd en dat is goed nieuws. Waar inspecteurs
voorheen de scholen bezochten om te vertellen hoe zij het onderwijs beoordelen,
komen zij nu met vragen naar de scholen toe. De inspecteurs stellen de
directeuren en de leerkrachten drie belangrijke vragen:
1. Geven de leerkrachten goed les?
2. Leren onze kinderen goed?
3. Voelen zij zich veilig op onze school?
Het bezoek van de inspectie is voor ons een mooie gelegenheid om het onderwijs
op de “nieuwe” Bonckert te beschouwen na een intensief jaar van samensmelting
van twee scholen in het kader van de fusie. We zijn volop in ontwikkeling en zien
dit bezoek dan ook als een mooi ijkpunt van de (her) nieuwde start van de
Bonckert.
Tijdens dit bezoek gaat de inspectie kijken naar een aantal standaarden uit het
vernieuwd toezicht. Alles over het vernieuwd toezicht kunt u lezen in het
Onderzoekskader 2017. De inspectie zal de gehele dag op school aanwezig zijn
en heeft gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten, intern begeleider,
directie en bestuurder. Ook zal de inspecteur alle groepen ingaan en kijken naar
het onderwijs in de praktijk.
Na afronding van dit onderzoek ontvang ik een conceptrapport waarop ik
eventuele vragen, opmerkingen, feitelijke onjuistheden kan doorgeven.
Vervolgens zal het rapport definitief gemaakt worden. Dat rapport zal begin
maart 2018 openbaar gemaakt worden.

Kinderboekenweek
Opening door groep 6 en Nicole

Op woensdag 4 oktober ging de landelijke kinderboekenweek (KBW) van start.
Het thema van dit jaar is GRUWELIJK ENG! Alle kinderen mogen vrijdag 6
oktober verkleed naar school komen als heksen, tovenaars en andere monsters.
De afgelopen weken hebben we in alle groepen al hard gewerkt aan dit thema en
tijdens de kinderboekenweek ronden we de activiteiten af. Het resultaat daarvan
willen we graag aan alle ouders laten zien.
Dat doen we op vrijdag 13 oktober. Tegelijkertijd zal er ook de afsluiting zijn
van het Jeelo thema “Omgaan met elkaar” waar we afgelopen weken
schoolbreed mee bezig zijn geweest. Dat betekent dat er van 13.00u tot 13.30u
OPEN HUIS is in elke groep in het kader van Jeelo en van
13.30u tot 13.45u de uitreiking van griffels en penselen in het kader van de
kinderboekenweek is. U bent natuurlijk van harte welkom!
Daarna start de herfstvakantie van maandag 16 oktober tot vrijdag 20 oktober.
We zien u allen graag weer terug op maandag 23 oktober.

Denkt u aan…
Protocol medicijnverstrekking
Ieder jaar moet het protocol medicijnverstrekking up-to-date worden gemaakt.
Mochten er veranderingen zijn in de persoonlijke situatie van uw zoon of dochter
hoor ik dat graag. U kunt het ook doorgeven aan de leerkracht.
Oproep luizenouders
De luizenouders van onze school verrichten, heel belangrijk werk. Op gezette

tijden onderzoeken zij alle kinderen op hoofdluis. Wij zijn uiteraard erg content
met hun belangeloze inzet.
Echter … we komen ouders te kort die deze controles kunnen doen! Dat kan
betekenen dat we het luizenpluizen moeten stoppen en dat willen wij niet!
Graag vragen wij nog enkele vrijwilligers erbij om ook in dit schooljaar te kunnen
doorgaan met deze nuttige controles. U bent van harte welkom. U kunt zich
aanmelden bij mij w.rothof@stichting-invitare.nl
Aanmelden BVN
Op de website graag aanmelden voor het ontvangen van de BVN
www.debonckert.nl Onderaan de website vindt u het kopje Nieuwsbrief. Vul uw
e-mailadres in waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Meerdere adressen zijn
natuurlijk mogelijk. Mocht u de nieuwsbrief gemist hebben, kijk dan op de
website.
Intekenen startgesprekken
Vanaf volgende week maandag 9 oktober kunt u weer intekenen voor de
startgesprekken. De startgesprekken starten na de herfstvakantie. Elke
leerkracht zal naar de ouders van zijn groep communiceren welke data en tijden
voor desbetreffende groep mogelijk zijn. Houd dus de mail in de gaten!

Nieuws uit de regio
Doejemee
Op woensdag 4 oktober worden de boekjes van Sjors Sportief in de klassen
gepresenteerd. Na de presentatie gaan de boekjes mee naar huis. Op woensdag
11 oktober kunnen leerlingen zich inschrijven. Meer informatie vindt u op
https://www.doejemee.nu/
Grootschalig onderzoek GGD
GGD Hart voor Brabant voert een grootschalige onderzoek uit onder kinderen in
de leeftijd 0 t/m 11 jaar in opdracht van de gemeenten. Eind september heeft
GGD Hart voor Brabant een jeugdenquête verstuurd naar ruim 33.000 ouders
van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan
over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u een
uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw mening telt! Meer informatie en een kort
filmpje vindt u op www.ggdmonitor.nl.

De volgende nieuwsbrief, BVN 2, verschijnt op vrijdag 3 november

Met vriendelijk groeten,

Willy Rothof-Jilesen
Directeur

