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Goede start 
 

Verwachtingsvol stromen de kinderen de school binnen… 
Gangen en klassen weer zoals het hoort; gevuld met kinderstemmen. 
Vakantieverhalen worden uitgewisseld, nieuwe schoolspullen geshowd, nieuwsgierige blikken worden gewisseld 
met de leerkracht, en met elkaar. 
Wat heeft dit schooljaar voor hen in petto? 
Welke mooie herinneringen zullen er worden gemaakt? 
Welke vriendschappen versterken, welke nieuwe gaan ontstaan? 

 
Aan ons de mooie taak ook dit schooljaar weer onze kinderen te laten groeien en bloeien; ieder op een manier die 
bij hem of haar past. Hen ons vertrouwen te schenken en ze te laten merken dat ze mogen zijn wie ze zijn. 
 

Wat hebben we toch een mooi vak! 
 

We kijken terug op een goede start. Fijn om iedereen weer te zien. 
 
Hélène en Judith 
 

 

Rekenen 
 

Dit schooljaar is onze school gestart met een nieuwe rekenmethode. Hieronder geven wij 
u daarom graag iets meer informatie over Getal & Ruimte Junior. 
 
Wat is Getal & Ruimte Junior 

Getal & Ruimte Junior is dé nieuwste rekenmethode van Noordhoff. De methode sluit aan 
op Getal & Ruimte, de grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. De kans 

is groot dat uw zoon of dochter bij de overstap naar het voortgezet onderwijs ook hiermee 
gaat werken. Ze hebben daarmee een voorsprong, omdat ze al gewend zijn aan de manier 
van rekenen zoals deze in de junior editie wordt aangeboden. 
 
 
 
 

 
 
 

 Aloweetjes 
2 september 2021  

Agenda 
 

• 15 september Studiedag (alle groepen vrij) 
 
• 17 september Schoolreisje groep 5 t/m 8 
 
• 24 september Schoolreisje groep 1 t/m 4 
 

• 6 t/m 21 september Startgesprekken groep 1 t/m 8 
 

• 28 september Ouderpanel 19.30-20.30 uur op school 
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Kenmerken 
Of kinderen nu met boeken of digitaal werken: aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis. Omdat dit 

de voorwaarden zijn voor effectief rekenonderwijs. Zowel op papier als digitaal werken de kinderen aan één 
onderwerp per week met vaste rekenstrategieën (manieren om dingen uit te rekenen). Er is iedere dag instructie en 
de kinderen gaan in kleine stapjes van oefenen (met ‘kale’ sommen) naar toepassen in context (de zogenaamde 
‘verhaaltjessommen’). 

• Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie. 
• Zelfvertrouwen: duidelijke, altijd werkende rekenstrategieën. 
• Eigenaarschap: uitleg(animaties), test jezelf (om zelf te ontdekken wat je nog verder wilt oefenen voor de 

toets) en feedback op maat. 
 
Meer weten? 
Op de website www.getalenruimtejunior.nl leest u meer over de methode. U kunt natuurlijk ook altijd terecht bij de 

leerkracht. 
 
Leerteam Rekenen 

 

 

Traktatiebeleid 
 
We houden bijna dezelfde afspraken aan als voor de vakantie. Leerlingen geven een gezonde, bij voorkeur verpakte 
traktatie. Ze gaan niet de klassen rond. Leerkrachten leggen de verjaardagskaart in de teamkamer, collega's 
schrijven daar iets op. Ouders mogen nu echter wel de school in om een traktatie te brengen, als dat nodig is. 
 

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
 
Zoals u vast wel heeft gehoord zijn er de komende twee jaar NPO gelden beschikbaar om het onderwijs een extra 
impuls te geven naar aanleiding van de coronaperiode. Er is een standaard menukaart beschikbaar met interventies 

waaruit je als school moet kiezen. Het afgelopen half jaar hebben we als Aloysiusschool in kaart gebracht wat onze 
leerlingen nodig hebben om zich verder te blijven ontwikkelen. Ook hebben we gekeken naar uitslagen van het 

leerling- en oudertevredenheidsonderzoek. 
 
Wij zetten vooral in op extra personeel om groepjes leerlingen te kunnen begeleiden. Dit zijn leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben of leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben. Wij hebben het afgelopen jaar 
tijdens de lockdown en het werken in cohorten minder kunnen differentiëren. Ook zetten we in op extra personeel 
om de leerkrachten die zich gaan professionaliseren op lezen, rekenen, hoogbegaafdheid, sociaal emotionele 
ontwikkeling en taal, te kunnen vervangen. Door het grote lerarentekort is het anders bijna niet mogelijk om 

leerkrachten te vervangen voor professionalisering, nu dus wel. Wij vinden het belangrijk dat de interventies die we 
inzetten een duurzaam effect hebben op de ontwikkeling van ons onderwijs en zoveel mogelijk tegemoet komen aan 
alle leerlingen van de school. 
 

 

Inspectie 
 
Vlak voor de vakantie hebben we een themaonderzoek van de inspectie gehad. We zijn in gesprek gegaan met de 
inspecteur over het onderwijs in Coronatijd. Onze school lijkt redelijk ongeschonden de coronaperiode te zijn 
doorgekomen. We hebben goed door waar de focus moet liggen; vooral insteken op differentiatie, passend bij onze 
leerlingen. Een groot compliment voor de leerkrachten; ze hebben het niveau van de leerlingen goed vast weten te 
houden.  

 
Aankomende maand komt de inspectie met een 4-jaarlijks onderzoek. Dit onderzoek is veranderd. Ze starten met 
gesprekken op bestuurlijk niveau en zullen een aantal scholen bezoeken om het onderwijs in de praktijk te kunnen 
ervaren. 
 

 

Tevredenheidsenquête 
 
In de bijlage vindt u de samenvatting van het tevredenheidsonderzoek van de ouders en de leerlingen van de school. 
We zijn trots op het resultaat. Over het algemeen zijn leerlingen en ouders tevreden over de Aloysiusschool. Dit 
willen we graag zo houden en daar blijven we aan werken. 
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Toch zien we ook verbeterpunten: 
 

• De leerlingen zijn minder tevreden over wat ze leren op school en over de duidelijkheid van de schoolregels. 
Om de leerlingen een stem te geven op school starten we dit jaar met een leerlingenraad. De bedoeling is dat 
de eerste bijeenkomst voor de herfstvakantie heeft plaatsgevonden. Op deze manier kunnen we in gesprek 
gaan en samen kijken naar mogelijke verbeteringen. 

 
• Uit de peiling blijkt dat ouders over het algemeen tevreden zijn en dat de ouders van de Aloysius hoger scoren 

dan het KPOA gemiddelde. Daar worden we heel blij van. En mooi om te zien dat de communicatie sterk is 
verbeterd. Toch zijn ook hier ontwikkelpunten. 

 
In de vragen die gingen over Corona zien we dat ouders niet helemaal tevreden zijn over de informatie vanuit school. 
Ook zien we dat ouders minder tevreden zijn over de ondersteuning van schoolwerk thuis. 

In de tips en tops kregen we complimenten en ook kritische opmerkingen. Dank daarvoor. Wij willen graag in gesprek 
gaan om te horen wat er precies onder ouders leeft. Daarom organiseren we net als afgelopen jaar het ouderpanel 
(zie verder in de Aloweetjes). Natuurlijk kunt u ook altijd persoonlijk met de leerkracht of de directie een afspraak 

maken. 
 

 

Ouderpanel 
 
Vorig jaar hebben we een start gemaakt met het ouderpanel. Dit is zo goed bevallen dat we dat dit jaar gaan 
continueren. 
 
We vinden het belangrijk, zeker nu we u beperkt in de school kunnen toelaten, om een mogelijkheid te hebben om 

op een laagdrempelige en rechtstreekse manier met u in gesprek te gaan. 
 
Wat is een Ouderpanel? 
Een ouderpanel is een open gesprek tussen vertegenwoordiging (directie) van de school en een groep ouders over 

het onderwijs op school. De onderwerpen van dit gesprek kunnen variëren en zullen vóór aanvang van de 
bijeenkomst door middel van een agenda worden aangereikt. Het ouderpanel komt 4 keer per schooljaar in dezelfde 
samenstelling bijeen. Er wordt van de bijeenkomst een verslag gemaakt en geplaatst in de Aloweetjes. 

 
Wat willen we met het Ouderpanel bereiken? 
Met het ouderpanel willen we de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs vergroten en daar waar 
mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven wordt. Tevens geeft het de gelegenheid om 
verheldering te geven over de keuzes die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken. Ook kunnen we peilen wat 
er onder ouders leeft, hoe gedacht wordt over…… 
 

Wat zijn de bevoegdheden van het Ouderpanel? 
Het ouderpanel biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen en mee te denken over ontwikkelingen op school. 
Tevens is het een klankbord voor het team bij nieuwe ontwikkelingen. Het ouderpanel heeft geen 
beslissingsbevoegdheid. 

 
Wanneer zijn de bijeenkomsten? 

We organiseren 4 bijeenkomsten per schooljaar. Deze vinden dit jaar plaats op dinsdag 28 september, dinsdag 7 
december,donderdag 17 februari en dinsdag 17 mei, van 19.30-20.30 uur op school, uiteraard met inachtneming 
van de Corona richtlijnen. 
 
Hoe kunt u zich opgeven? 
We willen graag dat de school vertegenwoordigd wordt. Dus het zou fijn zijn als we uit iedere groep een ouder 
hebben. Met maximaal 14 ouders in totaal. Als u wilt deelnemen dan is dit voor een jaar, dus 4 bijeenkomsten.  

Mocht u hieraan willen deelnemen dan kunt u zich opgeven door een mailtje te sturen naar aloysiusschool@kpoa.nl. 
Graag voor volgende week woensdag 8 september. Wilt u hierbij aangeven in welke groep(en) uw kind(eren) zit(ten)? 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan horen we dit graag. 
 

Hélène en Judith 
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Schoolreisjes Aloysiusschool 
 

Het schooljaar is alweer begonnen…… 
Wij zijn al een tijdje bezig met de organisatie van de schoolreisjes, die traditiegetrouw plaatsvinden aan het begin 
van het nieuwe schooljaar. Zo kunnen de kinderen iets leuks doen met de nieuwe klas en elkaar beter leren 
kennen. 
 
In deze Aloweetjes laten we weten wanneer de schoolreisjes zullen plaatsvinden en natuurlijk wat de 
bestemmingen zijn. We zijn blij dat het ernaar uitziet dat het allemaal door kan gaan. 

 
De data en de bestemmingen voor 2021 zijn: 

- Groep 1-4: vrijdag 24 september 2021 
- Groep 5-8: vrijdag 17 september 2021 

 
Er is een vast programma met bestemmingen, zodat iedereen bij een 

normale doorloop van de basisschool alle 8 verschillende bestemmingen 

aandoet. In onderstaand schema staat het ‘rooster’ met de 
bestemmingen weergegeven. 
 
U zult de informatie over het schoolreisje via Parro van de leerkracht 
ontvangen. 
 

Hartelijke groet, namens de activiteitencommissie, 
Juf Linda, Laurent van der Raad en Rieneke Heinink 
 

Bestemmingen even jaren (2020, 2022 

etc.) 

Bestemmingen oneven jaren (2021, 2023 

etc.) 

Bestemming: 

Groep 1-2: Dierentuin Amersfoort 

Groep 3-4: Openluchtmuseum 

Groep 5-6: Dinoland Zwolle 

Groep 7-8: Kano en Survival 

Bestemming: 

Groep 1-2: Oud Valkenveen 

Groep 3-4: Juliana Toren 

Groep 5-6: Billy Bird Hemelrijk 

Groep 7-8: Duinrell 

Vervoer: 

Groep 1-6: bus 

Groep 7-8: fiets 

Vervoer: 

Groep 1-8: bus 

 

Aantal ouders: 

Groep 1-2: 1 ouder op 4 kinderen 

Groep 3-4: 1 ouder op 6 kinderen 

Groep 5-6: 1 ouder op 6 kinderen 

Groep 7-8: 1 ouder op 10 kinderen 

Aantal ouders: 

Groep 1-2: 1 ouder op 4 kinderen 

Groep 3-4: 1 ouder op 6 kinderen 

Groep 5-6: 1 ouder op 6 kinderen 

Groep 7-8: 1 ouder op 10 kinderen 

 

 

De Gouden Weken 
 

De Gouden Weken worden in de eerste weken van het schooljaar ingezet waarbij het accent 
ligt op de groepsvorming. Iedere groep heeft na de vakantie weer tijd nodig om aan elkaar 
te wennen en dat is het moment om in te zetten op positieve groepsvorming. 
Een duidelijk lesprogramma en rooster dragen ook bij aan veiligheid in de groep. 
 

In iedere groep hangt een poster met verschillende groepsvormende activiteiten. Op de 
site van Kwink www.kwinkopschool.nl staat ook veel achtergrondinformatie voor ouders. 
Onder andere met de Koelkastposter (nr. 1 van schooljaar 2021-2022), een aantrekkelijke 
poster (4 x per jaar) met speelse opdrachten, leuke gespreksvragen en aantrekkelijke 
tekeningen voor kinderen van 4-12 jaar. 

 

Doe ook mee met Kwink thuis! 
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Afspraken Parro 
 

Om het geheugen wat op te frissen en ter informatie aan nieuwe ouders herhalen we graag de afspraken die we 
vorig jaar hebben gemaakt omtrent het gebruik van Parro. 
 
Het uitsturen van berichten door leerkrachten 
 

Wanneer communiceren leerkrachten? We streven ernaar dat de leerkracht minimaal 1 x per 2 weken 

een bericht stuurt over een activiteit of gebeurtenis in de 
groep. Meer kan/mag natuurlijk altijd. Dat betekent dat er 
verschillen kunnen zijn tussen de groepen waarin uw kind zit. 

Waarover communiceren leerkrachten? Groepsberichten: bijv. berichten met foto’s over uitjes, wat 
hebben we geleerd vandaag, ouderbrief, verzoek om spullen 

mee te nemen, vrijwilligers vragen etc. 

Individueel bericht: het maken van een afspraak voor 
persoonlijk contact. 

Wanneer zijn leerkrachten voor ouders 
bereikbaar en wanneer kunt u een reactie 
verwachten? 

De bereikbaarheid van de leerkracht is op haar/zijn werkdagen 
van 8.00 uur tot 16.30 uur. Reageren doen we binnen drie 
werkdagen. Buiten deze tijden wordt er niet van de teamleden 

verwacht dat ze reageren of berichten aanmaken. Lesgeven en 
aandacht voor het kind krijgen voorrang. 

Waarover communiceren we niet via Parro? Over de voortgang, het gedrag of bijzonderheden van een kind 

communiceren we niet via de Parro app. We maken wel via 
Parro een afspraak voor persoonlijk contact. 

Mailen via Parnassys doen we bij deze 
uitzondering: 

Alle afspraken rondom ondersteuning en begeleiding van 
kinderen waarbij het Samenwerkingsverband of externen 

betrokken zijn, worden altijd verstuurd per mail via Parnassys. 
Dit is belangrijk voor de dossieropbouw. Het gaat hierbij om 

de bevestigingsmail en gespreksverslagen van en voor ouders. 

 
 

Het sturen van berichten door administratie/MT 
 

Aloweetjes Wordt via Parro door de administratie verstuurd. 

Berichten m.b.t. de afwezigheid/vervanging 

van een leerkracht 
Wordt via Parro door het MT verstuurd. 

 

 
Het sturen van berichten van ouders naar leerkrachten 

De functie zal gebruikt worden voor korte mededelingen. 
 

Het sturen van een mededeling Dit zijn korte mededelingen zoals bijvoorbeeld het maken 

van een afspraak voor het vieren van een verjaardag. 
Houd u bij het sturen van een mededeling rekening met de 
werkdagen van de leerkracht voor wie de mededeling is 
bestemd. 

Een afspraak doorgeven Het doorgeven van een afspraak bij de huisarts, ziekenhuis, 
orthodontist etc. is mogelijk via Parro. Het is wel belangrijk 
dat dit tijdig gebeurt. Wanneer het pas op de dag zelf 
bekend is, moet dit telefonisch doorgegeven worden aan de 

administratie (033-4617191). 

Reactiemogelijkheden ouders Bij groepsberichten: 

Ouders kunnen enkel met een like reageren. 

Bij individuele berichten: 

Ouders kunnen een bericht (korte mededeling) sturen naar 
de leerkracht, zoals bijv. een doktersafspraak doorgeven of 
een verzoek om een afspraak. 

Ouders onderling: 

Deze functie laten we nog uit. 
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Wat doen we niet via Parro? 
 

Ziekmelden Ziekmeldingen worden telefonisch vóór 8.30 uur aan de 

administratie doorgegeven (033-4617191). 

Verlof aanvragen  Dat gaat via de schoolleiding/administratie. 

 
 
Algemene afspraken 

• Er worden geen berichten via het persoonlijke mobiele nummer van de leerkracht gestuurd. 
• Lees het bericht voor het versturen nog eenmaal door. 
• Kies positieve woorden en blijf vriendelijk. 
• Stuur foto’s niet ongevraagd vanuit Parro door. Er zijn ouders die akkoord zijn met het gebruik van foto’s in 

Parro, echter niet voor verspreiding. 
 

 

Privacy instellingen Parro 
 

In de eerste week zijn er vanuit verschillende groepen foto’s gestuurd om jullie te laten zien wat de leerlingen gedaan 
hebben. U als ouder kunt zelf de privacy instellingen aanpassen (indien nodig). 
 
Hoe werkt het ook alweer? 

• Ga in de Parro app naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

• Tik op Privacy-voorkeuren. 

• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind. 
 

 

OVERIG 
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Activiteiten bij WijkNME het Beekdal 
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Heppie vakanties en weekenden 
 

Er zijn in Nederland veel kinderen die er om verschillende redenen niet zomaar tussenuit kunnen. Omdat er geen 
geld voor is, of omdat ze een stoornis of achterstand hebben waardoor extra begeleiding bij het spelen nodig is. 
Speciaal voor hen worden deze vakanties georganiseerd. Tijdens een Heppie vakantie wordt 1 op 3 begeleiding 
geboden door ervaren vrijwilligers die positiviteit, veiligheid en duidelijkheid bieden. 
 
De inschrijving voor de herfst van 2021 is open! 

Op www.heppievakanties.nl kunnen kinderen van 6 t/m 18 jaar worden aangemeld. 

 
Heppie vakanties & weekenden en Heppie in de klas zijn activiteiten van Stichting Het Vergeten Kind. 
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