
MEDEDELINGENBLAD 

‘De tuinmannen hebben 

hard gewerkt. We zijn blij 

met ons mooie, schone en  

opgeruimde schoolplein.’ 

 

Team Montessorischool  

Haaksbergen 

Montessorischool Haaksbergen Nr. 2 - september 2017 

STAKING DONDERDAG 5 OKTOBER 
 
De Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, 
de FNV en PO-inactie hebben alle leden in het primair onderwijs opgeroepen om op de 
dag van de leraar, donderdag 5 oktober, de hele dag te staken. 
De leidsters van Montessorischool Haaksbergen hebben besloten de actie te steunen en 
mee te doen aan de staking. De directeur heeft overleg gehad met de medezeggenschaps-
raad, zij staan achter de actie. Dit betekent dat er geen leidsters op school zijn op deze dag 
en er geen les wordt gegeven. Wij vragen u om solidair te zijn met deze actie door uw kind
(eren) deze dag thuis te houden. Mocht u problemen hebben met de opvang, dan kunt u 
dit aangeven bij de directeur. 
 
 
VOORAANKONDIGING SCHAAKLESSEN 
 
Dit schooljaar bieden wij weer schaaklessen aan op school. Het is de bedoeling om te  
starten met een beginnerscursus van vijf lessen. Na deze lessen volgt er een tweede  
cursus van tien lessen. De leerlingen die vorig schooljaar mee hebben gedaan met de  
beginnerscursus kunnen bij deze tweede reeks aansluiten. Meer informatie over de lessen 
(wanneer, waar, hoe laat en kosten) volgt later. Houd hiervoor het mededelingenblad in 
de gaten. 
 
 
OUDERHULPLIJST 
 
Bedankt voor het invullen van de ouderhulplijst. De lijsten zijn inmiddels uitgewerkt en 
indien van toepassing neemt één van de leidsters contact met u op om concrete afspraken 
te maken over hulp op school.  
 
 
LEERLINGENKAART 
  
We missen nog van zeven gezinnen de leerlingenkaart. De gegevens op deze kaart zijn  
belangrijk voor de administratie van onze school. Het blijkt dat er veel correcties  
moeten worden doorgevoerd. Slordig van onze kant, daarom willen we graag zorgen  
dat dit schooljaar het administratiesysteem klopt. Dringend verzoek aan de ouders die de 
kaart nog niet hebben ingeleverd om dit alsnog te doen. Alvast bedankt. 

Buitenspelen (tussen de regenbuien door) 
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De opkomst tijdens de informatieavond van dinsdag 5 september was groot. Goed om zoveel betrokken ouders/verzorgers te 

zien. 

 

Tijdens het groepsgedeelte kregen ouders/verzorgers een algemene uitleg over het komende schooljaar. Naast de inhoudelijke 

informatie van de leidsters, kwamen er ook praktische zaken aan bod. 

 

Tijdens het algemene gedeelte werd informatie gedeeld over de sociaal emotionele ontwikkeling. Vorig 

schooljaar zijn wij gestart met KiVa. Een prettige methode, waarmee we goed kunnen werken van groep 1 

t/m 8. Er is veel aandacht voor het groepsproces. Bij de start van het schooljaar is de groepsvorming erg 

belangrijk. De eerste schoolweken wordt hier tijdens de algemene lessen, de bewegingslessen en de KiVa-

lessen aandacht aan besteed. We vinden het belangrijk dat iedere groep weer een fijne groep wordt voor 

alle kinderen op onze school. “Samen maken wij er een fijne school van.” Een fijne school voor alle kin-

deren. ‘Passend onderwijs’ is hier een onderdeel van. 

 

‘Passend onderwijs’ is een grote stelselwijziging die nu, maar ook de komende jaren veel inspanning vraagt van ons onderwijs. Het 

doel is om de kwaliteit van de leerlingenzorg te verbeteren, zodat meer leerlingen met gepaste ondersteuning binnen het regulier 

onderwijs kunnen blijven. Dit is een mooi streven dat de nodige aandacht en tijd vraagt. Met passend onderwijs hebben besturen 

in het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen om een leerling die ondersteuning nodig 

heeft een passende plek te bieden. Besturen hebben zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken zij samen in een regio-

naal samenwerkingsverband passend onderwijs (in ons geval PMT).  

 

We vinden dat iedere leerling de kans moet krijgen zijn of haar talent te ontwikkelen. Ook als het kind extra ondersteuning vraagt 

in verband met bijvoorbeeld een leerprobleem, een beperking of hoogbegaafdheid.  

 

Op onze school zetten wij de beschikbare middelen en mogelijkheden graag zo effectief mogelijk in. Dit betekent dat wij de     

middelen, waar mogelijk, inzetten voor groepjes kinderen, de gehele groep of voor de hele school. Dit schooljaar hebben wij de 

mogelijkheid om extra ondersteuning in te zetten in groep 5/6. Vanuit de gemeente Haaksbergen is er budget vrijgemaakt voor 

één van onze leerlingen. In overleg met de ouders van deze leerling hebben wij gekozen voor een schoolbrede inzet van de     

mogelijkheden van “Geef me de vijf”. Dit is een methode ontwikkeld door autisme-deskundige Colette de Bruin. Wij zetten echter 

géén extra methode in, maar gebruiken de handvatten van “Geef me de vijf” als aanvulling op onze KiVa-methode. “Geef me de 

vijf” is namelijk praktisch en voor iedereen toepasbaar. Uit onderzoek is gebleken dat leerkrachten die beter begrijpen wat de 

oorzaak van het gedrag van leerlingen is en daarop inspelen, meteen een positieve verandering zien. De leidsters van de         

Montessorischool geven aan behoefte te hebben aan deze handvatten. Met de KiVa-lessen leren we kinderen dat iedereen uniek 

is en hoe we, door rekening te houden met elkaar, een fijn schooljaar krijgen. Tijdens het algemene gedeelte van de informatie-

avond is er een korte uitleg geweest door medewerkers van de Zorgboerderij over de werkwijze van “Geef me de vijf”. In groep 

5/6 is daarna een uitgebreidere uitleg geweest. 

 

Een andere vorm van samenwerking zien we terugkomen in de Plusklas. Dit is een samenwerking tussen verschillende basisscho-

len in Haaksbergen. Een aantal leerlingen van onze school gaan dit jaar naar de Plusklas. Door de samenwerking met de Plusklas 

willen we onze eigen expertise vergroten en de inzet op onze school uitbreiden. Ook hier geldt weer; we zetten de mogelijkheden 

en middelen schoolbreed in zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren. 

 

In het mededelingenblad houden we u op de hoogte van de schoolontwikkelingen. De leidsters van de groep(en) van uw kind

(eren) houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op kind- en groepsniveau. 

INFORMATIEAVOND 



STUDIEDAGEN 

 

De studiedagen voor schooljaar 2017-

2018 zijn bekend. Let op: deze wijken 

af van de studiedagen (onder voorbe-

houd) die eerder in de jaarkalender op 

de website en de SchoolApp te vinden 

waren: 

Donderdag 19 oktober 

Donderdag 1 februari 

Woensdag 28 maart 

Dinsdag 26 juni 

 

 

INTERIM INTERN BEGELEIDER 

 

Dit schooljaar maken we gebruik van 

de expertise van een interim-intern 

begeleider.  

Neomi Berkowitz komt ons team  

versterken. Neomi werkt op maandag 

of op dinsdag (en soms een andere 

dag in de week). Vorig schooljaar was 

zij een heel schooljaar interim-intern 

begeleider op een Montessorischool 

in de Meern. 

Wij heten Neomi welkom en wensen 

haar een productieve en fijne tijd op 

onze school. In het volgende medede-

lingenblad stelt Neomi zich aan u 

voor. 

 

De Intern Begeleider zorgt voor een 

goede gang van zaken m.b.t. de 

groepsplannen, het zorgprofiel, de 

ondersteuning van leidsters, enz. 

Eerste aanspreekpunt voor ouders 

blijven de leidsters.  

NIEUWS VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 

 

Tijdens de eerste MR-vergadering van afgelopen donderdag heeft Jos van Hilligersberg af-

scheid genomen. Jos was de afgelopen vier jaar lid van de MR. Nu zijn jongste dochter niet 

meer bij ons op school zit, is het tijd voor een nieuwe ouder om zitting te nemen in de MR. 

Zijn opvolger is Patricia Lucas, moeder van Anneke (groep 5) en Koen (groep 3). Langs deze 

weg bedanken wij Jos nogmaals voor zijn bijdrage de afgelopen jaren. Patricia heten wij 

welkom. 

Esther Diepenmaat, moeder van Bernard (groep 5), Daniëlle (groep 3) en Rutger (groep 2) 

wordt de nieuwe voorzitter van de MR. Patricia neemt de rol van secretaris over van Judith 

Vlaming. 

 

De vergaderdata voor schooljaar 2017-2018 zijn vastgelegd: 

23 november 2017, 11 januari 2018, 22 maart 2018 en 14 juni 2018. 

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn op school. 

 

 

NIEUWS VANUIT HET BESTUUR 

 

Er zijn momenteel twee bestuurlijke vacatures op onze school. Deze zijn terug te vinden op 

onze website onder: Vacatures. 

 

Vacature Intern Toezichthouder 

De Montessorischool Haaksbergen is op zoek naar een Intern Toezichthouder. De functie 

van intern toezichthouder is een onbezoldigde positie; een vrijwilligersvergoeding is moge-

lijk. Daar we onafhankelijkheid willen creëren, zijn we op zoek naar niet-ouders van de 

school. Kent u iemand in uw netwerk die interesse heeft? Via de volgende link vind u meer 

informatie: http://www.montessorihb.nl/pagina/371340/Vacatures  

 

Vacature Penningmeester Bestuur 

De Montessorischool Haaksbergen is op zoek naar een Penningmeester Bestuur. De functie 

van penningmeester is een onbezoldigde positie; een vrijwilligersvergoeding is mogelijk. 

Daar we onafhankelijkheid willen creëren, zijn we op zoek naar niet-ouders van de school. 

Kent u iemand in uw netwerk die interesse heeft? Via de volgende link vind u meer informa-

tie: http://www.montessorihb.nl/pagina/371340/Vacatures  

 

De algemene ledenvergadering staat gepland op dinsdag 16 januari 2018. Aansluitend is er 

een nieuwjaarsborrel voor alle leden (lees: ouders/verzorgers). 

KINDERCOMMISSIE 

 

We hebben de eerste vergadering van schooljaar 2017-2018 van de kinder-

commissie gehad. De kindercommissie bestaat uit twee leden die vorig 

schooljaar ook in de commissie zaten en vijf nieuwe leden. De leden stellen 

zich in het volgende mededelingenblad verder aan u voor. 

 

De kindercommissie gaat zich dit schooljaar onder andere bezighouden met 

het maken van plannen voor het schoolplein. 

 

Jade, Janet, Noor, Mats, Nick, Ruben, Yuna 



Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

Contact  

Montessorischool Haaksbergen 

Weertseriet 19 

7481 BC  Haaksbergen 

 

Telefoon: 053-5724076 

E-mail: directie@montessorihb.nl  

 

Postadres: 

Postbus 30 

7480 AA  Haaksbergen 

 

Website: 

www.montessorihb.nl 

Kalender oktober 

 

2 oktober   Technieklokaal groep 7/8 in Borculo 

4 oktober   Start van de Kinderboekenweek 

5 oktober   Landelijke staking Primair Onderwijs 

11 oktober    Schoolvoetbaltoernooi 

16 oktober   Informatieavond groep 8 voor ouders 

18 oktober   Vergadering van de oudercommissie 

20 oktober   Themavoorstelling 

23-27 oktober Herfstvakantie 

 

De jaarkalender kunt u terugvinden in het informatieboekje en staat op onze 

website en op de SchoolApp. 


