NIEUWSBRIEF

4 OKTOBER 2019

Basisschool Dr. Landman

Beste ouders/ verzorgers,

Kalender

De decembermaand is overal voelbaar in de school. De kinderen
zijn vol verwachting en het is ook overal extra gezellig. Ook thuis zal
dit voor ouders voelbaar zijn. Het is voor ons in ieder geval enorm
genieten!
Eind november was de presentatieavond voor alle ouders m.b.t.
mijn eerste indrukken en de weg die we zijn ingeslagen. Wat een
opkomst! Het was goed om wederom te zien hoe hoog de
betrokkenheid is onder ouders in Helvoirt. Dat is echt iets om trots op
te zijn. Daarnaast mochten alle ouders briefjes invullen waarop
stond waar de Landman trots op mag zijn en wat ouders de
Landman nog gunnen. Hiervan hebben we een boekje gemaakt
en dit wordt nog dagelijks gelezen. Het is namelijk een boekje
geworden waar we veel energie uit kunnen halen en waar we ook
hele bruikbare en realistische tips uit kunnen gebruiken. Dank in
ieder geval allemaal voor de betrokkenheid!

Studiedagen
2019-2020
Vrijdag
06 december 2019

Maikel de la Cousine

Maandag
04 mei 2020
Vrijdag
26 juni 2020

Alle kinderen zijn op
bovengenoemde
data vrij.

Zorg en kwaliteit
Onderaan deze nieuwsbrief staat de nieuwe indeling in de
zorgstructuur op onze school. Hierin kunt u ook zien waar u met uw
vraag terecht kunt. Daarbij gezegd hebbende dat Floor en Maikel
altijd voor alle vragen beschikbaar zijn. De zorg op een basisschool is
uiteraard een complex systeem, maar ons doel is om elk kind goed in
beeld te hebben en de aandacht te geven die elk kind verdient.
Daarom hebben we ook de zorgroute binnen de school in kaart
gebracht. Ook deze is hieronder toegevoegd. Mocht u hier vragen
over hebben, loop gerust binnen.

Nieuwe kleutergroep
We merken dat de kleutergroepen erg groot worden. Dit komt mede
doordat er een vrij grote onverwachte instroom is gekomen bij de
kleutergroepen. Dit resulteert in groepen die dit jaar ver boven de 30
kinderen gaan. Dit is uiteraard geen ideale situatie. Daarom starten we
in de periode januari/februari een 4e kleutergroep. We kiezen er niet
voor om de groepen te gaan herverdelen, maar om van deze 4 e
groep een ‘wisselgroep’ te maken. Dit betekent dat gedurende de
week alle kinderen kunnen gaan genieten van deze extra inzet. Het
doel van deze groep is enerzijds om de groeiende groepsgrootte op te
vangen en anderzijds om specifieke impulsen te geven aan de
ontwikkeling van kinderen. We zijn momenteel bezig met het inrichten
van deze groep en houden u hiervan op de hoogte. Wanneer alles
duidelijk is zullen we het middels een aparte brief met u
communiceren.

Personeel
Juffrouw Patricia is een nieuwe collega van ons bij de kleuters. We
hebben u hier al eerder over geïnformeerd. Zij gaat middels een zijinstroomtraject op De Landman werken. Momenteel doet ze dit nog
op vrijwillige basis om alvast wat feeling te krijgen. Vanaf januari zal het
officiële traject starten. Juf Patricia zal ook een belangrijke rol spelen
om de vierde ‘wisselgroep’ mogelijk te maken.

75 jaar vrijheid
Er is een prachtig project geweest op De Landman rondom 75 jaar
vrijheid. Via deze weg willen we alle vrijwilligers en betrokkenen voor
hun inzet bedanken. Als kers op de taart krijgt elk kind een
herinneringsboekje vanuit de werkgroep 75 jaar vrijheid aangeboden.

Vakanties/ vrije
dagen
2019 – 2020
Herfstvakantie
12 oktober t/m 20
oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 05
januari
Carnavalsvakantie
22 februari t/m 01
maart
2e Paasdag
13 april
Meivakantie
18 april t/m 03 mei
Bevrijdingsdag
05 mei
Hemelvaart
21 mei
Dag na Hemelvaart
22 mei

2e Pinksterdag
1 juni
Zomervakantie
11 juli t/m 23 augustus

Parkeer problematiek
Bewoners van gebouwen om de school heen klagen erg veel over de parkeer overlast rondom
de school. We willen u daarom nogmaals vragen om de parkeervakken te gebruiken die
daarvoor aangewezen zijn voor of achter de school of de kiss & ride naast de school. Met name
bewoners van de Leyenhof en het Hofpad ondervinden de meeste hinder. Dit is namelijk ook
eigen terrein. Er zijn de afgelopen tijd al vaker handhavers ingezet, maar we vragen u rekening te
houden met de buurtbewoners en overlast te voorkomen. Dit geldt natuurlijk ook voor onze
medewerkers.

ICT
Vanuit de oudervereniging zijn er middelen beschikbaar gekomen om nieuwe tablets te kopen
voor de onder- en middenbouw. Dit is inmiddels gebeurd en daar zijn we uiteraard ontzettend blij
mee. De oudervereniging heeft hiervoor gekozen omdat ze de visie hebben dat eventuele
opgebouwde spaargelden direct ten goede moeten komen aan de kinderen van de school.
De komende jaren gaat de Landman zelf ook flink investeren in ICT. We gaan dit met name doen
op het gebied van devices (chromebooks/tablets). Daarnaast worden ook een aantal
digiborden vervangen voor nieuwere versies. We hebben nog steeds niet als doel om alle
kinderen de hele dag op een device te laten werken, maar willen wel graag dat we voldoende
devices als verrijkend instrument in kunnen zetten.

Schooltijden Dr. Landmanschool
Een agendapunt in de afgelopen vergaderingen van de MR was onder andere de evaluatie van
de schooltijden/ het continu rooster.
Drie jaar geleden heeft de Dr. Landmanschool haar schooltijden aangepast en is overgestapt op
een continu rooster.
Er is toen tevens afgesproken dat het continu rooster na 2 jaar geëvalueerd zou worden. Gezien
de directiewisseling is vorig jaar besloten om deze evaluatie naar dit schooljaar te verplaatsen.
Er is onder de leerkrachten gepeild wat nu de wensen zijn qua schooltijden.
De keuze die leerkrachten vanuit het bestuur hebben gekregen was; of het huidige model
hanteren of de overstap maken naar een 5 gelijke dagen model.
Bij de peiling onder de leerkrachten kwam duidelijk naar voren dat het grote merendeel
voorstander is om het huidige model te blijven hanteren.
In de MR-vergadering van 12-11-2019 is dan ook besloten om de keuze van de leerkrachten te
accepteren en de huidige schooltijden te blijven behouden.
Indien er de komende jaren vanuit de leerkrachten de wens ontstaat om over te stappen op een
vijf gelijke dagen model zal dit punt weer op de agenda worden gezet van de MR en wordt u als
ouder hier uiteraard van op de hoogte gebracht.

Ouderbijdrage (herhaling)
Onderaan deze nieuwsbrief is een brief m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage toegevoegd. We
hebben van een flink aantal ouders deze bijdrage nog niet mogen ontvangen. Wellicht is het aan
uw aandacht ontsnapt of u maakt hierin een bewuste keuze. Na deze brief komt er nog een
herinnering welke persoonlijk zal worden verzonden.

Bijlagen
•
•

Brief Ouderbijdrage
Indeling zorgstructuur, zorgniveaus en zorgroute

Zorgroute Landman (vanuit HGW SWV)
Bepaal het zorgniveau van
de leerling: 1,2,3 of 4

Zorgniveau 1

Zorgniveau 2

Zorgniveau 3

Zorgniveau 4

Zorgniveau 5

Je hebt alle
kinderen in beeld
en geplaatst in het
format voor de
groepsbespreking
en het groepsplan.

Je hebt specifieke
kinderen in beeld
en geplaatst in het
format voor de
groepsbespreking
en het groepsplan.
Daarnaast heb je
ze geplaatst in de
extra
instructiegroepjes
in je klas.

Je hebt hier
contact gehad
met het zorgteam
om te kijken of een
onderzoek naar
afstemming op
niveau. Zonder een
onderbouwing is
dit niet mogelijk.
Samen met het
zorgteam wordt
een kind
besproken.

In overleg met het
zorgteam wordt
contact
opgenomen met
het SWV. Dit
contact wordt
gelegd door het
zorgteam. De
leerkracht neemt
contact op met
ouders. Het dossier
moet op orde zijn.

In overleg met het
zorgteam wordt
contact
opgenomen met
het SWV. Dit kan
alleen als het kind
al bekend is bij het
SWV en het dossier
op orde is.

Het zorgteam
bekijkt wat een
goede
afstemming is en
waar meer
onderzoek nodig
is. Dit in overeenstemming met
leerkracht en
ouder.

Extra check:
zijn de gegevens
op orde?

Het groepsplan
wordt geëvalueerd
en besproken in de
groepsbespreking.

Evaluatie vindt
plaats op het
gebied van
welbevinden, maar
ook zeker op de
resultaten. Dit is
een combi van
methode-toetsen
en
vaardigheidsgroei
(CITO)
Je evalueert de
gestelde doelen in
de groepsplannen.
In de
groepsbespreking
wordt hiernaar
gekeken.

Ondersteuning
nodig bij analyse:
Vraag Marieke S
(data- en toetsanalyse)

Een afstemming
kan zijn:
compacten en/of
verrijken (geen
aanpassing op
didactisch niveau)
Ondersteuning
nodig? Vraag Floor
(zorg en kwaliteit)

Evaluatie vindt
plaats op het
gebied van
welbevinden, maar
ook zeker op de
resultaten. Dit is
een combi van
methode-toetsen
en
vaardigheidsgroei
(CITO)
Je evalueert de
gestelde doelen in
de groepsplannen.
In de
groepsbespreking
wordt hiernaar
gekeken.

Bij afstemming is
contact met
ouders
noodzakelijk

Afstemming naar
boven: monitor
welbevinden en
vaardigheidsgroei

Bij afstemming
naar beneden:
Beschrijf in het plan
de doelen en ook
hoe het weer bij
het niveau van de
groep kan komen.

Leerkracht legt
contact met
ouders. Bij het
gesprek kan
Floor of Eefke
aansluiten
Leerkracht
maakt een
handelingsplan
waarin de
doelen centraal
staan en waarin
ruimte ligt voor
periodieke
evaluatie (zie
format
handelingsplan)
Ondersteuning
nodig? Vraag Floor
of Eefke
(zorg en kwaliteit)

TLV S(B)O

Extra check:
zijn de gegevens
op orde?

Leerkracht vult
het OPP in (zie
format). Dit kan
met
ondersteuning
van Eefke of
Floor.

Het zorgteam
neemt alle
vervolgstappen
over onder
leiding van
Maikel. De
leerkracht blijft
betrokken maar
de regie ligt bij
Maikel.

Ondersteuning nodig?
Vraag Eefke

Ondersteuning nodig?
Vraag Maikel

(leerling begeleiding)

(Directeur)

Zorgteam Landman

Zorgniveaus op bs. Dr. Landman
Niveau 1: Algemene zorg door de groepsleerkracht.
We maken gebruik van zorgoverzichten waarin we het gedifferentieerd
onderwijsaanbod beschrijven voor de gehele groep. De interne begeleider volgt de
ontwikkeling van de groepen en maakt trendanalyses om ontwikkelingen op
schoolniveau te signaleren en te sturen. Deze analyses worden in een teamoverleg
besproken. De directeur en de intern begeleider voeren twee keer per jaar in
augustus/september en in februari groepsvoortgangsgesprekken met de
groepsleerkrachten.
Niveau 2: Extra zorg in de groep.
Kinderen die dat nodig hebben, krijgen na de klassikale instructie extra instructie in
een kleine groep. Aansluitend oefenen zij de lesstof samen met de leerkracht. De
leerkracht beschrijft in het groepsplan wat de onderwijsdoelen voor het kind zijn en
hoe ze bereikt gaan worden. Deze plannen worden besproken met de leerling en
met de ouders in het ouder-kind gesprek. Het kan zijn dat kinderen daarbij een
aangepast programma volgen wat compacter is en/of verrijking biedt.
Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundigen.
Als een kind meer zorg nodig heeft dan de groepsleerkracht kan bieden, meldt de
groepsleerkracht het kind aan bij de interne begeleider. De interne begeleider
neemt, indien nodig, een pedagogisch en/of didactisch onderzoek af en stelt op
basis van de resultaten, samen met de leerkracht een plan op waarin nauwkeurig
staat beschreven wat de onderwijsdoelen voor het kind zijn en welke maatregelen
er worden genomen om deze doelen te bereiken. Ook een klassenobservatie kan
worden ingezet. Soms vragen wij advies aan specialisten op een ontwikkelingsvlak
(te denken valt aan taalspecialist, rekenspecialist etc.). Het kan zijn dat een kind op
een ander niveau gaat werken, maar dit kan alleen in afstemming met het
zorgteam en op basis van een goede onderbouwing/onderzoek. Uiteraard gaat dit
in nauw overleg met de ouders van het kind.
Niveau 4 : Het raadplegen van externe deskundigen.
Soms is het nodig externe deskundigen te raadplegen. Hiervoor hebben we op
school verschillende mogelijkheden: het zorgteam van de Landman,
Schoolmaatschappelijk werk, de GGD en ook kan er een individueel onderzoek
aangevraagd worden. Daarnaast kan er ook contact worden gelegd met het
samenwerkingsverband. Dit kan zijn als consultatie, maar ook voor het aanvragen
van een arrangement of voortraject. Bij deze laatste twee komen er extra middelen
naar de school om de extra zorg voor de specifieke leerling te organiseren. Uiteraard
is ook hierover altijd overleg met de ouders.
Niveau 5: Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.
Als het voor het welzijn van het kind niet meer verantwoord is om op een reguliere
basisschool te blijven, en/of een veilig ontwikkelklimaat voor de groep onder druk
komt te staan, kan een TLV aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband
waarna plaatsing kan volgen op een school voor speciaal basisonderwijs of een
school voor speciaal onderwijs. Hierbij speelt het samenwerkingsverband een grote
rol. Hierbij dient te worden vermeld dat de meeste speciale basisscholen in onze
regio de afgelopen jaren zijn ontmanteld.

Machtiging ouderbijdrage
Naam incassant
Adres incassant
Postcode incassant
Woonplaats incassant
Land incassant
Incassant ID
Kenmerk machtiging

: Oudervereniging bs Dr. Landman
: Kloosterstraat 30
: 5268 AC
: Helvoirt
: Nederland
: NL17ZZZ402168890000
: Ouderbijdrage basisschool Dr. Landman

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank en een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hier voor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ouders/verzorgers van:
(kind 1) __________________
(kind 2) __________________
(kind 3) __________________
(kind 4) __________________

Groep: _______
Groep: _______
Groep: _______
Groep: _______

Naam : ………………………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………...
Postcode : ………..……………… Woonplaats : ……..……………….………
Land* : …………….……………………………………………………………
Rekeningnummer [IBAN] : ………..……………………………………….
Bank Identificatie [BIC]** : …..………………………………………….…
Plaats en datum : …..………………….…..……………………..
Handtekening

: .................................................................

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer.

