
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA nr. 18 
Woensdag 6 juni   Schoollunch 11.30-12.45 

Donderdag 7 juni   Audit 

Donderdag 7 juni    OR-vergadering 

Vrijdag 8 juni    Studiedag 

Dinsdag 12 juni   Schoolreis groep 1 en 2 

Vrijdag 18 mei   nieuwsbrief 19 

 

 

   
JARIG 
Rowan van Arkel  3-6  groep 3 

Vlinder van de Griend 10-6  groep 5/6 

Zora van Duuren  11-6  groep 4 

Nathan van de Wetering 15-6  1 

 
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 

NIEUWS 
 De schoollunch 

 Oproep SR-leden 

 Coaching van kinderen 

 Audit 6 juni 

 Studiedag 9 juni 

 Summercamp in Gouda 

 

 

 

 



 

 
aanstaande woensdag 6 juni 

 

 

Aanstaande woensdag 6 juni staat de schoollunch gepland. Deze ochtend zal in alle groepen in 
het teken staan van het voorbereiden van de schoollunch. Elke klas zal verschillende 
gerechten klaarmaken. 
Dit jaar heeft de schoollunch als doel dat we een tafeltrap kunnen aanschaffen. Om 11.30 uur 
bent u als ouders/opa's en oma's van harte welkom om te komen lunchen met uw kinderen. U 
kunt uw kind(eren) om 11.30 uur uit de klas ophalen. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen 
zelfstandig naar de lunch mits zij beschikken over een strippenkaart.  
 
Als ouders kunt u bij de ingang strippenkaarten kopen. De strippenkaarten kosten €5,00 per 
tien strippen. Om 12.45  uur is de lunch afgelopen. We hopen er met elkaar een leuke 
ochtend van te maken met als mooie afsluiting een gezamenlijke lunch en aan het begin van 
het nieuwe schooljaar een mooie tafeltrap. 
 

 



 Oproep SR-leden  

 
Willeke Mayenburg is lid geworden van de MR en verlaat de SR. Ook de deelname van Peter Bezemer 
eindigt met dit schooljaar. Op deze plek willen we hen hartelijk bedanken voor hun inzet en meedenken 
in de schoolraad. We hebben met elkaar en mede door hen een goed inzicht gekregen de afgelopen jaren 
in wat de rol van de SR is en hoe de SR pro-actief kan zijn.  
 

We zoeken 1 tot 2 nieuwe SR leden vanaf het schooljaar 2018-2019!!!  
 
Schoolraad, wat kan ik me daarbij voorstellen? 
De schoolraad wordt gevormd door minimaal vier en maximaal zeven ouders, die zich beschikbaar 
hebben gesteld en de grondslag van stichting PCPO De Vier Windstreken onderschrijven. Hoofdtaak van 
de schoolraad is het stimuleren van de identiteit van de school en het bewaken van de kwaliteit van het 
onderwijs. Dit houdt onder andere in: meedenken over de lesmethodes, schoolrapportages en het 
schoolverbeterplan, vakantieroosters, schooltijden, invulling ouderavonden en feesten, uitstraling van de 
school, schoolbibliotheek, contact tussen ouders en leerkrachten, pestprotocol. Waar kan en gewenst, 
ondersteunt de schoolraad ook actief de uitvoering van plannen op deze gebieden.  
Daarnaast denkt de schoolraad mee over de toekomst van de school. Om al deze zaken te realiseren 
is de schoolraad gesprekspartner van de directie van de school. De raad heeft hierin een adviserende rol. 
Ook is de schoolraad betrokken bij de sollicitatieprocedures bij het aanstellen van nieuwe leerkrachten.  
 
Vergaderingen  
De leden van de Schoolraad vergaderen circa 6 keer per jaar. Sinds 2011 vinden deze vergaderingen 
plaats samen met de leden van de medezeggenschapsraad (MR) en de directie.  
Wat Willeke Mayenburg motiveerde als lid van de schoolraad:  
‘Betrokkenheid bij de school waar onze drie kinderen op zitten vind ik heel belangrijk. Uiteindelijk met als 
doel te bereiken dat de kinderen op De Morgenster de schooltijd als fijn mogen ervaren doordat we 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid daarvoor durven en willen nemen.’  
Wat Marjan Nuijt motiveert als lid van de schoolraad:  
'Als ouder vind ik het prettig om een gesprekspartner te mogen zijn om school te adviseren en te 
ondersteunen in keuzes die gemaakt worden.’  
 

Interesse? Stuur dan een mail met motivatie naar sr.morgenster@d4w.nl.  

 



Coaching van kinderen 
 

***Hoe praat je met kinderen die geen zin hebben om te leren?*** 
 

***Wat zeg je tegen een kind dat zegt `het maakt mij niet uit dat ik een laag cijfer haal’ 
 terwijl je als leerkracht weet dat het veel beter kan?*** 

 
***Hoe zorg je ervoor dat het kind oplossingen bedenkt om zijn doelen te behalen of om problemen op te 

lossen?*** 
 

Voor zeker 3  leerkrachten van de Morgenster was dit aanleiding om te zoeken naar scholing die hen zou leren 
kinderen beter te begeleiden. Omdat het coachen van kinderen een belangrijke basis is voor het 
gepersonaliseerd leren, hebben we gekozen om de training als team te volgen. Na 4 woensdagmiddagen 
training door Myrthe Meurders, zijn wij vele antwoorden op onze vragen rijker en kunnen we veel `tools’ 
(werkvormen en gespreksvaardigheden) inzetten om op coachende wijze uw kind verder te helpen in zijn of 
haar ontwikkeling. Het vergroot het eigenaarschap van de kinderen op hun eigen leren.   
Wilt u daar meer over weten , lees dan het artikel `Toekomstbehendig onderwijs? 
Het belang van eigenaarschap voor het eigen leerproces van leerlingen 
door Myriam Lieskamp (09-2017 direct) zie de bijlagen bij de mail van de nieuwsbrief. 

 
Enkele inzichten die we gekregen hebben: 
`Oplossingsgericht coachen (Cauffman, 2007) 
Met oplossingsgericht coachen buig je het denken van een ander in de richting van een oplossing voor zijn of 
haar probleem. Oplossingsgericht coachen focust op wat goed gaat en stimuleert zo de creativiteit en 
zelfredzaamheid van een leerling. 
Twee uitgangspunten: 
1. Richten op het doel en niet het probleem (blik op de toekomst). 
2. Iedere betrokkene heeft inzichten die gebruikt kunnen worden om oplossingen aan te dragen.’ 
 
Gespreksstructuur 
1. Reden gesprek / opening 
2. Bepalen gewenste situatie 
3. Huidige situatie 
4. Opties onderzoeken 
5. Acties concretiseren 
6. Evalueren  

 oefenen en oefenen en oefene                                   n!!!  

Enkele Technieken 
- Wondervraag & schaalvraag 
- Circulair bevragen 
- Copingvragen 

 



Audit 
 

Volgende week donderdag heeft de Morgenster het geluk dat een 

auditteam onze school bezoekt. Het auditteam bestaat uit o.a. een 

beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit, IB-ers en soms een 

directeur. Ze bekijken alles wat de onderwijsinspectie ook zou 

doen.  

 

-We gaan in gesprek 

-Documenten worden bekeken 

-in alle groepen wordt er geobserveerd 

 

De uitslag van hoe goed onze kwaliteit van onderwijs is, krijgen we 

diezelfde dag aan het eind van de middag te horen. We zijn ervan 

overtuigd dat we het auditteam veel moois kunnen laten zien! 

 

 

Studiedag 
 

De studiedag van 8 juni gaan we de volgende onderwerpen 

bespreken: 

- Evalueren van het schoolverbeterplan 2017-2018. Wat is 

ons gelukt, hoe hebben we ons ontwikkeld. 

- Kijken naar het schoolverbeterplan 2018-2019 waarin we 

de uitkomst van het thema-onderzoek en de uitkomst van 

de audit meenemen. Daarnaast zal gepersonaliseerd leren 

een groot onderdeel zijn van dit plan. 

- Taakbeleid; hoe zorgen we ervoor dat ieder zijn uren in 

een ontspannen werksfeer kan maken, door onze taken 

goed te verdelen 

- Tot slot gaan we het nieuwe schooljaar inplannen en 

worden de halfjaarkalenders gevuld. 

 

 

 



Summercamp in Gouda 

 

Hoewel we in de nieuwsbrief vooral initiatieven uit Haastrecht zetten, is 

deze advertentie er misschien één die ook leuk is voor uw kind(eren). 

 

Deze zomer wordt er een Summer Camp in Gouda georganiseerd.  

Summer Camp is een week geheel in het Engels voor basisschool 

kinderen. 

Deze vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie. 

Het Summer Camp omvat: Sport, spel, zingen , dansen, creativiteit en 

ook les, alles geheel in het Engels. 

De ervaring is dat als kinderen op een ontspannen en leuke manier met 

een taal bezig zijn, zij deze taal extra goed opnemen. 

Het Summer Camp is de unieke mogelijkheid voor uw kind om haar of 

zijn Engels in deze week te verbeteren. 

 

Het Summer Camp begint dagelijks om 9:00 en duurt tot 16:00, indien 

wenselijk van 8:00 tot 17:00. 

Meer informatie: www.summercamp.nl 

 

De digitale flyer is als pdf toegevoegd aan de mail met nieuwsbrief. 

 

http://www.summercamp.nl/

