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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Terugblik op Carnaval 

Het was een leuke en gezellige dag. De kinderen van de onderbouw hebben het eerste deel 

van de ochtend in de groep gevierd. Vanaf 11 uur was er een programma in de hal met 

Carnavalsvereniging De Dolbotters. 

De kinderen van de bovenbouw hebben in de hal gekeken naar elkaars optreden en 

modeshow. ’s Middags deden zij nog allerlei spelletjes. 

   
Hierbij de link naar het fotoboek van deze dag 
Website: https://shotsbyfroukje.pixieset.com/carnaval2018/ 
Wachtwoord: StartblokCarnaval9217 
Pincode voor download: 9025 

 

 

Extra ondersteuning 

In het kader van de werkdrukverlaging en extra ondersteuning in de klassen heeft het 

bestuur geld vrijgemaakt voor de inzet van een onderwijsondersteuner. 

Malayka Holland is vandaag is begonnen, voorlopig voor 1 dag per week. Zij gaat werken met 

kleine groepjes kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het leesonderwijs.  

 

 

‘De magisch mooie Middeleeuwen’ 
12 maart t/m 13 april 2018 

We gaan er weer voor; 4 weken lang met de hele school werken aan 1 thema! Na een 

geslaagd project over het menselijke lichaam, gaan we nu met de hele school terug in de tijd 

van de magisch mooie Middeleeuwen. Op 12 maart zullen we het project weer op 

bijzondere wijze openen; Hoe precies, is nog even geheim. 

 

https://shotsbyfroukje.pixieset.com/carnaval2018/


De kinderen gaan tijdens dit thema wederom op een ontdekkingstocht, waarbij ze de ruimte 

krijgen antwoorden te vinden op hun éigen leervragen. We proberen ze hierbij zoveel 

mogelijk te prikkelen, bij te sturen en te interesseren. Dit doen we bijvoorbeeld met (waar 

mogelijk) mini-lessen, moderne technieken en ICT tools, gastlessen, leskisten, themaboeken, 

excursies en uitdagende materialen. Voor de oudere kinderen geldt dat ze de gevonden 

antwoorden op hun onderzoeksvragen aan het einde van het project gaan presenteren aan 

hun klasgenoten. Hoe? Dat bepalen ze weer voor het grootste deel zelf! Daarnaast zijn dit 

keer ook de Startbloktheaters in het thema Middeleeuwen. 

Een belangrijk uitgangspunt voor ons tijdens het projectmatig werken is de intrinsieke 

motivatie van de leerlingen; hoe geven we dit onderwijs zo vorm, dat de kinderen er geen 

genoeg van krijgen en wíllen leren? 

 

We hopen weer op uw inbreng! 

Wij zouden het ontzettend leuk en waardevol vinden als ouders ook 

een inbreng hebben in deze projectweken. Betrokkenheid van ouders 

zal ook zeker bijdragen aan de motivatie van de kinderen! Dus als u 

op welke manier dan ook een bijdrage wilt en kunt leveren, laat het 

dan aan de leerkracht van uw kind weten! 

Misschien…… 

- kunt u uw kind spullen meegeven voor op de thematafels in de 

klassen? 

- kent u iemand die een gastles kan verzorgen in één van de groepen? 

- weet u een leuk en betaalbaar uitje dat past bij het thema? 

- heeft u een beroep dat op enige wijze aansluit bij het thema en wilt u daar wat over komen 

vertellen? Of kunnen wij een bezoekje brengen aan het bedrijf waar u werkt?  Of..? 

- heeft u boeken/ materialen thuis liggen die passen bij het onderwerp? 

- heeft u nog andere leuke ideeën over de invulling van het project en denkt u met ons mee? 

  

Alle ideeën zijn meer dan 

welkom, dan kijken we samen 

wat past. Wij horen graag van u! 

Team Sport IKC Het Startblok 

 
 
 

 
 
 



Sponsorloop 7 maart 
Aanstaande woensdag is de sponsorloop voor de goede doelen: KWF en de Maarten van der 
Weijden Foundation.   
Leuk om te zien dat de kinderen enthousiast aan het zoeken zijn naar sponsoren.  
 
De kinderen lopen de volgende tijden: 
09.30-09.40 uur: groepen 1-2  
09.45-09.55 uur: groepen 3-4  
10.00-10.10 uur: groepen 5-6  
10.15-10.25 uur: groepen 7-8  
We vinden het leuk als u komt kijken en aanmoedigen!  
 
De kinderen hebben tot 7 maart de tijd om sponsoren te zoeken. Na de sponsorloop krijgen 
ze de stempelkaart mee met daarop het aantal gelopen rondjes en kunnen ze het geld 
ophalen bij de sponsoren. Uiterlijk woensdag 14 maart moet het geld ingeleverd zijn bij de 
juf of meester.  
 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Betty Trienekens. Ik zal de aankomende tijd Inge gaan 

vervangen op de peuteropvang i.v.m. haar zwangerschapsverlof. 

Ik heb al heel wat jaartjes ervaring met de peuters en ben op dit 

moment werkzaam op de peutergroepen van IKC het Klokhuis in 

Duiven. Op het Klokhuis heb ik me dit jaar ook ingezet als  

onderwijsassistente in groep 3 t/m 8. 

 

Ik start op 12 maart op de maandag- en dinsdagochtend naast Janou en 

ik heb er erg veel zin in! 

 

Graag tot ziens op het Startblok. 

 

 
 

 

Werving leden ondernemingsplanraad (OPR) 

In verband met het aftreden van een lid (ouder) van de Ondersteuningsplanraad van het 
samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers zijn wij op zoek naar een nieuwe 
kandidaat vanuit SCOR’IJssel! Hieronder leggen we kort uit wat de Ondersteuningsplanraad 
doet, wat we van de kandidaat verwachten en hoe u zich kunt aanmelden. Is het 
lidmaatschap van de OPR iets voor u, aarzel dan niet om u te melden bij de GMR van 
SCOR’IJssel.  



Wat doet de ondersteuningsplanraad? 

De stichting SCOR’IJssel is aangesloten bij het samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de 
Liemers . Het samenwerkingsverband is een bovenbestuurlijk verband waarin 11 
schoolbesturen in de regio De Liemers zitting hebben. Net zoals iedere school een 
medezeggenschapsraad heeft, kent ook het samenwerkingsverband een 
medezeggenschapsorgaan: de ondersteuningsplanraad (OPR). 
De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het 
ondersteuningsplan. Dit plan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor 
zorgen dat alle leerlingen de begeleiding en zorg krijgen die ze nodig hebben. 

Leden van de OPR 

In de ondersteuningsplanraad zitten per schoolbestuur 1 ouder en 1 personeelslid. Iedere 
ouder en ieder personeelslid van de scholen van zo’n schoolbestuur kan zich kandidaat 
stellen voor de ondersteuningsplanraad. De leden van de ondersteuningsplanraad worden 
gekozen of voorgedragen door de leden van de GMR .Ook als u niet in de MR van de school 
zit of van de GMR, kunt u zich kandidaat stellen voor de ondersteuningsplanraad. 

Verwachtingen 

De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van een school. Zo 
wordt er onder andere van u verwacht dat u (goed voorbereid) naar de vergaderingen komt, 
meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden, een 
open en actieve houding heeft en het belang van leerlingen en ouders/ personeelsleden 
daarin vertegenwoordigt. Het verschil tussen een MR van een school en de 
ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband zit vooral in de grotere afstand van 
het beleid tot uw kind of groep. De elementen van het ondersteuningsplan herkent u 
misschien niet direct op uw eigen school. Indirect hebben deze wel veel invloed. Denk aan 
het vaststellen van de basisondersteuning, de financiële middelen, maar ook aan de scholing 
van personeel en de mogelijkheid om extra handen of speciale kennis en expertise in de 
groep in te zetten. 
Wat er in het ondersteuningsplan is beschreven en waarover de ondersteuningsplanraad 
spreekt, kan best ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring met 
onderwijs en/of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben prettig. Maar uiteraard is 
er ook de mogelijkheid om deze kennis op te bouwen of hierbij advies te vragen. Een dosis 
gezond verstand, betrokkenheid en een open positief-kritische houding zijn wat ons betreft 
het belangrijkst! 

Gevraagde investering 

De OPR vergadert zo’n 4 x per jaar. Daarnaast draaien sommige leden van de OPR op basis 
van interesse mee in werkgroepen binnen het samenwerkingsverband. Uiteraard horen bij 
de vergaderingen vergaderstukken. Houd daarom rekening met voorbereidingstijd. 
Ouders ontvangen een onkostenvergoeding voor hun deelname in de OPR; personeel heeft 
op grond van de CAO PO recht op een vast aantal taakuren. 
Als OPR-lid praat en denkt u vanuit uw betrokkenheid en ervaring bovenbestuurlijk mee over 
passend onderwijs voor elk kind. Daarnaast ontmoet en praat u met personeelsleden, 
ouders en bestuurders van andere scholen en doet u diverse contacten op. U bouwt kennis 
op over de structuur van het onderwijs en de financiering daarvan. Samen met de andere 
OPR-leden vormt u een belangrijke raad die het bestuur van het samenwerkingsverband 

http://www.swv-db.nl/Ondersteuningsplanraad


adviseert over het ondersteuningsplan en die de uiteindelijke instemming aan het plan moet 
verlenen. 

Bent u geïnteresseerd? 

Als u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van de OPR, meldt U dan bij de GMR van de 
stichting SCOR’IJssel. Als er meerdere kandidaten binnen het bestuur zijn, kunnen er 
verkiezingen worden uitgeschreven.  

Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband. 
www.swvdeliemers-po.nl.  

 

Agenda  
Maandag   5 maart  10 minutengesprekken 
Donderdag    5 maart  10 minutengesprekken 
Woensdag   7 maart  Sponsorloop 
Maandag 12 maart  Opening Project 
Donderdag  15 maart  Nieuwsbrief nr. 13  

http://www.swvdeliemers-po.nl/

