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AGENDA

VERJAARDAGEN
22 september

2018-09-17 Studiedag
2018-09-18 Prinsjesdag de school is gesloten
25-09-2018 Informatie avond thuisgebruik L2S
2018-09-27 Elsbet gaat met
zwangerschapsverlof
2018-10-11 Afname Adit groep 8
2018-10-22 Start Herfstvakantie

2018-2019

Anne

Aanwezigheid en verdeling personeel

naam
Petra Gijzen
Elsbet Leenhouts
Mayke Belet
Lieke Verschueren
Irma van Kleef
Jopke Hergaarden
Anita van Schie
Ingrid Schumacher-Selm

groep/taak
Jupiter
Pluto

ma
X
X

Mercurius
Remedial teacher
Jupiter & Pluto
Locatieleider / IBer
Directeur

X
X
XP
X
X

Anita van Schie is er op woensdag en donderdagmorgen tot 12.00 uur
Ingrid Schumacher-Selm is er op maandag van 13.00 uur tot 14.00 uur..
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Bereikbaarheid Het Open Venster
Zoals u weet is het nog een zoeken naar de juiste afzetplek voor uw kind.
De vraag is om de van Heutszstraat zoveel mogelijk vrij te houden en iets verderop uw kind af te
zetten. De Karel Reinierskade is weer open en daar kan u uw kind ook afzetten bij de Waalse Louise
de Colignyschool en dan is het veilig om naar de deur te lopen van de school. We hopen dat de
stratenmakers vaart willen maken zodat we uiteindelijk allemaal tevreden kunnen halen en
wegbrengen. Uiteindelijk zal er een kiss and ride gelegenheid zijn in de Roosenboomstraat en zal
onze fietsenstalling zich op het schoolplein gaan bevinden. Maar dan zitten we alweer in de
herfstvakantie.
Om 8.15 uur zal er een leerkracht uw kind opwachten en kunnen ze binnendoor naar het schoolplein.
Om 8.30 uur gaan de kinderen met de leerkracht naar de tweede etage.

Telefonische bereikbaarheid
U kunt het oude nummer blijven gebruiken 070-3350959, dan zult u worden doorverbonden met de
Centrale en die zullen u weer doorverbinden naar ons. Het Centrale nummer 070-2051141 mag u
ook gebruiken en dan zullen zij u ook doorverbinden. Natuurlijk kunt u ons óók vinden op de tweede
etage om informatie met elkaar te delen of vragen te stellen.

Voorstellen Jopke Hergaarden
Mijn naam is Jopke Hergaarden.
Na een aantal jaar met plezier in het speciaal basisonderwijs te hebben gewerkt was het tijd voor een
nieuwe uitdaging.
Deze heb ik gevonden op Het Open Venster, ik kijk er naar uit om dit schooljaar te starten met een
afwisselend programma. Op maandag werk ik in Pluto, dinsdag ben ik ambulant en begeleid ik samen
met de andere leerkrachten de niveaugroepen, woensdag werk ik in Jupiter, en donderdag begeleid
ik kinderen van de arrangementen.
Werken met kinderen heeft mijn hart. Ik vind het belangrijk dat ieder kind zich op zijn eigen manier
mag ontwikkelen en daar de ruimte en tijd voor krijgt. Ik geniet van het samen ontdekken, praten,
leren, ervaren, zingen, knutselen, lachen en onderzoeken.
In mijn vrije tijd reis ik graag de wereld over. Ik hou van zingen, dansen, lezen, yoga, paardrijden en
golfsurfen.
Samen met mijn familie en vrienden doe ik graag leuke dingen.
Ik hoop u graag te mogen ontmoeten op mijn nieuwe werkplek.
Mocht u vragen hebben, dan bent u van harte welkom of stuurt u een mail naar
jhergaarden@hsvdenhaag.nl

2018-09-17 Studiedag
Op verzoek van de leerkrachten is er een studiedag die zich richt op de executieve functies.
Hieronder een korte toevoeging wat dit nou eigenlijk inhoudt.
Plannen, organiseren, metacognitie, inhibitie, werkgeheugen, emotieregulatie enzovoort: allemaal
begrippen die leerkrachten in het basisonderwijs en docenten op het voortgezet onderwijs wel eens
om de oren gezwaaid krijgen. Of in gewoon Nederlands: de regelfuncties van het brein.
Die functies die we nodig hebben om een ‘probleem’ op te lossen, zoals ’s ochtends op tijd op school
verschijnen, het juiste hoofdstuk leren voor een geplande toets of van de supermarkt thuiskomen
met alle boodschappen.
De term executieve functies komt uit de neuropsychologie. Het gaat hier om functies, zeg maar
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vaardigheden, die je nodig hebt om te handelen. Je uitvoering dus. Voor het gemak wordt ook wel
eens over regelfuncties van het brein gesproken.
Wellicht besef je je dat executieve functies continu nodig zijn om de dag door te komen. Bij zelfs de
ogenschijnlijk kleine taakjes gebruiken we de regelfuncties. Je beseft je vast ook dat problemen met
executieve functies heel erg belemmerd kunnen zijn. We signaleren kinderen die niet weten hoe ze
een taak aan moeten pakken, moeite hebben om niet voor hun beurt te praten en niet in staat zijn
om emoties te reguleren.

GMR
Wij zijn dit jaar op zoek naar een ouder die wil deelnemen in de GMR.
Het gaat hier om 5 avondbijeenkomsten waarin het beleid vanuit alle scholen wordt gevolgd en vorm
gegeven. Door het vertrek van Ernée Vollenberg is hier weer een open plaats.
Mocht u interesse hebben dan kunt u dit mailen aan avschie@hsvdenhaag.nl

25-09-2018 Informatie avond huisgebruik L2S van 19.00 tot
20.00 uur
Wij werken op school bij enkele vakken met L2S. Wij hebben niet alleen een schoollicentie maar ook
een licentie voor thuisgebruik. Mayke Belet zal in dit uur een uitleg geven over de mogelijkheid van
thuisgebruik. Wij zijn enthousiast over deze extra tool omdat het de kinderen in het VO veel hulp kan
gaan bieden met de andere vakken en zij al gewend zijn aan dit aanvullende hulpmiddel. De kinderen
krijgen allemaal een eigen code mee naar huis. Het is belangrijk die goed te bewaren. Met deze eigen
code werken ze ook op school.

2018-09-27 Zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof
Elsbet.
Natuurlijk gaan we allemaal Elsbet vreselijk missen. Ze wordt vervangen door Mayke Belet op
dinsdag tot en met vrijdag. Op maandag krijgt Pluto les van Jopke Hergaarden. Elsbet laat de groep in
goede handen achter. Natuurlijk zal zij een overdracht doen wat eigenlijk al niet echt meer nodig is
omdat Jopke en Mayke al enkele dagen gedeeltelijk hebben meegedraaid.

3

