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Pluim van de maand 

De pluim van de maand gaat dit keer naar Stichting Talent. 

Door in 2 fulltime banen extra te investeren (waarin in totaal 3 

mensen zijn benoemd) wordt goed meegedacht met en 

ingespeelde op het vervangingsprobleem op de scholen.  
 

Hoe werkt het?  

De nieuwe collega’s krijgen een aanstelling voor een aantal vaste dagen per 
week. Als er geen ziektemeldingen van leerkrachten binnen de Stichting zijn, is 
dit gewoon extra formatie voor de school. Wanneer er wel een ziektemelding 

komt, dan zal deze collega daar ingezet worden. 
 

Concreet: 
Onze nieuwe collega is Amely Dijkstra. Tot aan de meivakantie is zij gekoppeld 
aan het onderwijsteam KievitsHoekstee op woensdag t/m vrijdag. Zij is daar dus 

inzetbaar waar dat op dat moment het meest nodig is. Komt er echter een 
ziekmelding van een andere school, dan heeft dat voorrang, zodat op die school 

geen groepen naar huis hoeven te worden gestuurd of te worden samengevoegd. 
 

Aanpassing schooltijden per 25 februari 2019 

Het team heeft onlangs een voorstel ingediend bij de MR om de schooltijden aan 

te mogen passen. De leerkrachten bemerkten dat een half uur buitenspelen voor 

veel kinderen te lang is. Er zijn meer conflicten op het plein dan in voorgaande 

jaren, die vervolgens in de klas opgelost moeten worden. Dit gaat ten koste van 

de sfeer in de klas en de effectieve leertijd. Het team is op zoek gegaan naar een 

situatie die zowel voor leerlingen, leerkrachten als voor ouders wenselijk is.  

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

21-01 :   Overleg onderwijsteam over zelfregulering 

29-01 :   voorstelling voor gr.1/2.  ‘Bang mannetje’ 13.00 uur 

04-02 :   Inschrijving oudergesprekken gr 7/8 

11-02 :   Oudergesprekken gr 7/8 

14-02 :   MR vergadering (op De Kievitshoek) 

14-02 :   Groep 7/8 krijgt rapport mee 

15-02 :   Studiedag Alle kinderen vrij 

18 t/m 22-02: Voorjaarsvakantie 

25-02 :   Inschrijving oudergesprekken gr 1 t/m 6 

25-02 :   Juf Roanne terug van zwangerschapsverlof 

26-02 :   Overleg onderwijsteam 
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Door het buitenspelen in te korten naar een kwartier en door zelf weer de 

pleinwacht voor onze rekening te nemen, hopen we dat we voor zoveel mogelijk 

kinderen een plezierige pauze kunnen realiseren. De MR is met het voorstel van 

het team akkoord gegaan.  

 

Aanpassing schooltijden per 25 februari 2019: 

• De pauze wordt ingekort naar een half uur. Een kwartier eten / een 

kwartier naar buiten. De leerkrachten verzorgen de pleinwacht. Het 

contract met Kaka wordt opgezegd. 

• Als de leerkracht het wenselijk acht voor zijn / haar groep kan er al om 

11.55 uur gestart worden met het eten. Deze kinderen hebben dan 20 

min. voor het nuttigen van hun lunch. 

• De woensdagmiddag eindigt om 12.15 uur i.p.v. om 12.30 uur 

• De eindtijd op de andere dagen wordt 14.15 uur i.p.v. 14.30 uur 

 

 
  
Samenstelling MR: Peter Moeken, Helga Boerakker ( oudergeleding) ,José Meijer en Ria 
Molenkamp (namens het personeel). 
Informatie via mrdehoekstee@talentwesterveld.nl 
  

De MR is op woensdagavond 9 januari weer bijeen gekomen. Arjen Kiers, de 
financieel controller van Stichting Talent, was te gast en heeft de begroting van 

de beide scholen toegelicht. De MR heeft hierdoor een helder beeld gekregen van 
de verwachte inkomsten en uitgaven voor het kalenderjaar 2019.  
Voor de kerstvakantie heeft het team van De Hoekstee de nieuwe schooltijden 

geëvalueerd. Deze evaluatie is besproken in de MR. Net als het team hebben ook 
wij de verschillende aspecten bekeken, zoals sfeer, pleinwacht, pauzetijden, 

eindtijden en werkdruk voor de leerkrachten. De MR is van mening dat een 
aanpassing van de schooltijden wenselijk is. Zij keurt onderstaand voorstel van 
het team dan ook goed. De aangepaste schooltijden zullen direct na de 

voorjaarsvakantie ingaan.  
 

Met deze aanpassing van de schooltijden voldoen we nog altijd aan het verplicht 
aantal te maken schooluren. Hiernaast is er nog ruimte voor een aantal vrije-
middagen. De hoeveelheid ruimte kan per jaar verschillen. 

 
Peter Moeken heeft aangegeven dat hij zijn plek in de MR graag zou willen 

overdragen. Ineke Have neemt vanaf heden zijn plek en zittingstermijn in de 
oudergeleding van de MR in. Helga Boerakker legt haar functie aan het eind van 
het schooljaar neer. Zij zal vervangen worden door Arjen Meijer. Arjen zal dit 

schooljaar de vergaderingen van de MR bijwonen, maar krijgt pas 
beslissingsbevoegdheid wanneer Helga definitief is afgetreden. Wij zijn erg blij 

dat we vervangers voor de oudergeleding hebben kunnen vinden. Wij heten 
Arjen en Ineke dan ook van harte welkom en kijken uit naar een prettige 
samenwerking met hen. 

mailto:mrdehoekstee@talentwesterveld.nl
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Opendagen voor de leerlingen van groep 7/8 

Binnenkort zijn er weer opendagen voor het voortgezet onderwijs. Tijdens deze 
dagen kunnen leerlingen en ouders/verzorgers zich oriënteren op het 
vervolgonderwijs. Hieronder vindt u enkele data. Voor de data van de overige 

scholen voor voortgezet onderwijs raden wij u aan de website van de 
desbetreffende school te raadplegen. 

 

Vr 25 en za 26 januari : Open dag Terra College Meppel 

Wo 30 januari  : Open Huis RSG Tromp Meesters  

  locatie Lijsterbesstraat 14.30--21.30 uur 

Vr 1 februari : Open dag Stad en Esch Diever 15.00-17.00 uur en 

   van 19.00-21.00 uur 

Wo 6 februari  : Open Huis RSG Tromp Meesters  
  locatie Stationsstraat 14.30-21.30 uur 

Wo 6 februari:   : Open Huis CSG Eekeringe 14.30-21.30 uur 

 

Voorbeeld zelfregulering 

Als onderwijsteam zijn wij ons aan het oriënteren op het stimuleren van het 

zelfregulerend vermogen van de kinderen. We willen hen helpen zich meer 

betrokken te voelen bij hun eigen leerproces en hen bewust te laten worden van 

sterke kanten van zichzelf en ook die kanten te laten ontdekken waar hulp en 

begeleiding gewenst is. Een voorbeeld hiervan is hoe kinderen in groep 7/8 

uitgedaagd worden om bij het rekenen zelf te kiezen of ze deel willen nemen aan 

de instructie van rekenen of dat ze hiervan af zien. Dit voorkomt dat kinderen 

naar instructie luisteren over iets wat ze al kennen. Vooraf moeten zijzelf de 

overweging maken of ze meedoen of niet en juist daar zit de kracht. Dit nodigt 

hen namelijk uit om over zichzelf na te denken. Het is mooi om te zien hoe 

kinderen in staat zijn om hier zelf een beslissing in te maken.  

 

En natuurlijk volgt de leerkracht het proces nauwlettend en gaat waar nodig met 

kinderen in gesprek over de gemaakt keuze. De leerkracht houdt de eindregie, 

want daar is hij/zij uiteindelijk leerkracht voor.  

 

Even Voorstellen 

Hallo allemaal, mijn naam is Susan Groenewegen en ik loop 
al een maandje rond op de scholen van het OT 

Hoekstee/Kievitshoek. Tot en met juli werk ik met kleine 
groepjes leerlingen of leerlingen individueel. Incidenteel zal ik ook invallen.  
In het onderwijs loop ik al met veel plezier, meer dan 25 jaar, mee. Ik heb 

gewerkt binnen het speciaal onderwijs van Zoetermeer, basisonderwijs in de 
gemeente Westerveld waaronder een jaar op de Hoekstee (groep 7 en 8 van het 

jaar 2006/2007) en vele jaren met veel plezier op de Burg. W.A. Storkschool in 
Dwingeloo. In september 2018 kreeg ik de kans om de overstap te maken naar 
het VO en wel naar de afdeling VSO van het Stad en Esch in Meppel. Helaas  was 

het aantal uren en de inhoud niet helemaal wat ik er van verwachtte dus ben ik 
weer terug op honk namelijk bij de Stichting Talent. Ik ben heel blij dat ik deze 

uren tot aan het eind van jaar kan en mag invullen. 
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Prikbord 

 


