
Week tegen het pesten 

 
‘Alle appeltjes horen erbij’ 
Afgelopen week was het de week tegen pesten. De 
kinderen hebben in de klas verschillende groepsvor-
mende activiteiten uitgevoerd en het thema pesten uit-
voerig behandeld. Bij ons op school besteden wij re-
gelmatig aandacht aan sociale competentie. Hiervoor 
gebruiken wij o.a. de methode ‘Kinderen en hun soci-
ale talenten’. Sociale competentie gaat over hoe kin-
deren met elkaar en met zichzelf omgaan. Bijvoor-
beeld dat ze niet mogen slaan als ze ruzie hebben, 
maar dat ze de ruzie beter met praten kunnen oplos-
sen. Ze leren ook om samen te werken met andere 
kinderen of hoe ze op een goede manier voor zichzelf 
kunnen opkomen. Al deze vaardigheden zijn belang-
rijk voor kinderen: ze zullen deze vaardigheden nu 
maar ook later nodig hebben in de maatschappij. Het 
thema pesten hebben we gekoppeld aan één van 
onze schoolregels: ‘omgaan met ruzie’. Dit thema 
gaat over op een goede manier conflicten oplossen. 
Bijvoorbeeld naar een ander luisteren, een compromis 
sluiten. Hieronder enkele foto’s van verschillende ac-
tiviteiten die de afgelopen periode zijn uitgevoerd in 
alle groepen. 
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Datum : 23-09-2017 
Jaargang : 26 
Aflevering  : 03 
Redactie :  f.verdiesen@kpoa.nl 

Agenda 

23 sept. 
Groep 8 op tv in 

 Lang Leve De Muziekshow 

 25 sept. Koffieochtend 8:30 uur – 9:30 uur 

04 okt. 

SWV De Eem 

Kinderen hebben nieuws 

De Flint 19:30 uur 

04 okt. t/m 12 okt. Kinderboekenweek 

11 okt. 
Algemene ledenvergadering 

Ouderraad 19:30 uur. 

11 okt. en 13 okt. Schoolfotograaf 

14 en 16 nov. 
Ontwikkelingsgesprek / 

Adviesgesprekkengroep 8 

05 dec. Sinterklaasfeest 

20 dec. Kerstviering 

09 feb. Carnaval 

16 februari Rapport 1 

19 en 21 februari Ontwikkelingsgesprek 2 

28 maart Grote rekendag 

29 maart Paasviering 

20 april Koningsspelen 

17 mei Schoolreis groep 4 t/m 7 

24 mei Schoolreis groep i. t/m 3 

29 mei t/m 1 juni Avond4daagse Hoogland 

20 t/m 22 juni Kamp groep 8 

27 juni Ontwikkelingsgesprek 3 

04 juli Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO 
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Afscheid groep 8 / Musical 

 

Kattenkreet 
 

Met de hand op het hart. 
(Plechtig. Als een eed geldend.) 

 

 
 

Meester, De Breede Hei is toch altijd 
de beste? 

Wij delen regelmatig berichten met u. 
De Breede Hei is te vinden op: 

 

www.breedehei.nl 
 

maar ook op: 
 

 
 

Om ons te volgen klik op het logo. 

mailto:f.verdiesen@kpoa.nl
http://www.breedehei.nl/
https://www.facebook.com/De-Breede-Hei-438796346197144/


Wat vliegt de tijd! De eerste maand van het schooljaar is alweer voorbij en 

vol energie gaan we er weer tegenaan! Een maand die vol zat met diverse 

activiteiten. 

Gouden start, informatieavond, startgesprekken, studiedag over het jonge 

kind, Week tegen pesten ‘Alle appeltjes horen erbij’, Lang Leve de Muziek-

show groep 8 u kijkt toch ook zaterdagavond 19.30 uur NPO3! 

 

Graag vertellen wij u meer over ons onderwijs. 

Onze school is een gemeenschap waar wij gezamenlijk 

verantwoordelijkheid nemen voor het leren van de leer-

lingen. Teamleden maken gebruik van elkaars kwalitei-

ten. Dat doen we door te werken in Leerteams. Ieder 

Leerteam specialiseert zich op een vak- ontwikkelings-

gebied. Voor de Leerteams van de basisvakken (reke-

nen, taal, lezen en sociaal- emotionele ontwikkeling) zijn 

er experts. Zij geven leiding aan het proces van samen 

leren. Samen met de schoolleiding geven zij leiding aan 

de onderwijskundige ontwikkeling op De Breede Hei, doordat we systematisch onze onderwijs-

ontwikkelingen in beeld brengen en ons onderwijs aanpassen aan de behoeften en mogelijkhe-

den van kinderen moet dit leiden tot optimale groei en ontwikkeling van kinderen. 

Op de website kunt u lezen welke experts wij hebben bij Team, Wie doet wat? 

 

Sinds maart 2017 volg ik (Irma van Drie) een opleiding tot lees-

coach/leesexpert. Tijdens de opleiding krijg ik veel informatie over leer-

lijnen en vernieuwingen m.b.t. technisch lezen, begrijpend luisteren/le-

zen en woordenschat. Naast de theorie delen wij ervaringen uit en oe-

fenen wij met observeren en het voeren van gesprekken met collega's 

en/of ouders. Al deze ervaringen neem ik vervolgens mee naar de 

Breede Hei waar ik als expert op groepsbezoek ga, de resultaten van 

de school, groep en indien gewenst individuele leerling analyseer en 

bespreek. Zo kom je als expert in de groep en sta je dichtbij de werk-

vloer waar het leesproces plaatsvindt. Als expert kijk en denk je met 

elke collega mee, samen weet je meer dan alleen, wij leren van en met 

elkaar. 

 

 
 
Samen met de school, de ouders en de leerlingen organiseert de Ouderraad ieder jaar veel leuke 
activiteiten, zoals sportdag, Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisje e.d. Dat gaan we dit school-
jaar ook weer doen. Daarom nodigt de Ouderraad u uit voor de 
 



Algemene Leden Vergadering 
Woensdag 11 oktober 2017 om 19:30 uur 

Ook voor u! 
 
 
De Ouderraad heeft de afgelopen jaren 
steeds een mooi activiteitenprogramma 
kunnen organiseren. Dit terwijl we in ver-
gelijking met veel andere scholen een 
lage ouderbijdrage hanteren. De activitei-
ten komen met minimaal budget en veel 
vrijwillige inspanning tot stand. Helaas 
moeten we constateren dat we niet meer 
rond zullen komen met de huidige ouder-
bijdrage. Het aantal leerlingen op de 
school daalt en zal de komende jaren ver-
der dalen. De Ouderraad roept nu al de 
vraag op hoe we daarmee om moeten gaan. Gaat de ouderbijdrage omhoog? Of gaan we minder 
activiteiten organiseren? Gaan we bijvoorbeeld minder vaak op schoolreisje, of worden de school-
reisjes soberder? 
 
Wil u hierover meepraten? Meld dit dan door vóór 11 oktober 2016 door een mailtje te sturen naar 
ORDeBreedeHei@kpoa.nl. Als u het een week van tevoren meldt, kunt u ook andere onderwer-
pen inbrengen in de Algemene ledenvergadering. 
 
Op 11 oktober staat om 19.15 uur de koffie klaar in het hoofdgebouw. 
Om 19.30 uur starten wij de Algemene Ledenvergadering en het is de bedoeling de vergadering 
rond 20.30 uur te sluiten. Daarna kunnen we, bij een hapje en een drankje, nog even gezellig 
napraten. 
 
Graag tot dan!!! 
 
 
Ouderraad 
Hans Bulters    Giuseppina Dolce 
Caspar Duijvesteijn   Martijn Duis 
Mireille Hanselman   Diana Klinkenberg 
Maarten van der Kuijl  Esther Mei 
Chrissie Rijkhoek   Natascha Tammens 
Chantal Tesson   Marit Toonstra 
Ilona Troost    Daniëlle van der Werff 
Soraya Oualkadi   Fiona van Duren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouderbijdrage 

Praat mee! 

mailto:ORDeBreedeHei@kpoa.nl


De GMR zoekt leden. 
 

 
 
Altijd al willen weten wat er komt kijken bij het goed besturen van een collectief van basisscholen? 
Nu bestaat de kans om je daarin te verdiepen en te bekwamen. De GMR zoekt namelijk twee 
ouders die willen participeren in de GMR.  
De GMR heeft bovenschoolse medezeggenschap en is betrokken bij besluiten over het beleid en 
het functioneren van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA). De 
KPOA is het overkoepelend bestuursorgaan van 15 basisscholen en 1 school voor speciaal ba-
sisonderwijs in Amersfoort en 1 basisschool in Nijkerk.  
 
Bij een voltallige bezetting bestaat de GMR uit acht ouders (oudergeleding) en acht leerkrachten 

(personeelsgeleding). De GMR heeft momenteel plaats voor minstens twee ouders. Je hoeft 

geen MR-lid van je school te zijn om lid te worden van de GMR.  
 
Wat doet de GMR? De GMR buigt zich over bovenschoolse zaken zoals; onderwijs & kwaliteit, 
financiën, bestuursformatieplan, personeelsbeleid en huisvesting. Zaken of onderwerpen die op 
individuele scholen spelen, worden door de MR-en van de scholen besproken. De GMR heeft wel 
voelsprieten. Herkent een groot deel van de scholen zich in een onderwerp, dan kan de GMR dit 
bij het CvB onder de aandacht brengen. Zes keer per jaar wordt er vergaderd aan de hand van 
een jaarplanning.  
Als je interesse hebt of meer informatie wil stuur dan een mail naar Guido Visser. 
Visser.Guido@gmail.com 
 
De Schoolfotograaf. 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
 

Foto Koch komt dit jaar op woensdag 11 en vrijdag 13 oktober 
de schoolfoto’s maken. 
Op woensdag 11 oktober worden de individuele portretfoto’s 
gemaakt en op vrijdag 13 oktober de groeps- en broer/zus-
foto’s. De broer/zusfoto’s zijn uitsluitend voor de leerlingen die 
op De Breede Hei zitten.  
 
Naast de standaard portretfoto biedt Foto Koch ook een pure 
foto van de leerling. De fotografen weten hoe het werkt: iedere 
leerling is anders en heeft een eigen houding.  Op basis van 
het karakter van het kind kiezen de fotografen van Koch de 
pose die het beste bij het kind past. Verlegen, stoer, open, 
spontaan.  Dit levert pure, natuurlijke foto’s op. 

 
De complete afhandeling van de schoolfotografie gaat via internet. 
 

mailto:Visser.Guido@gmail.com


Dit betekent dat uw kind, enkele weken na het maken van de foto’s, van de leerkracht een inlog-
kaartje ontvangt. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze ge-
gevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. U plaatst uw bestelling en rekent af via iDEAL, factuur, 
acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoor-
beeld opa's/oma's of ex-partners), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site. 
Wij als school stellen voor u geen pakket samen. U kunt zelf op de site kiezen welke foto’s of 
pakketten u wilt bestellen. Het is wederom weer mogelijk om een andere achtergrond te kiezen 
bij het bestellen.  
Indien u meer dan alleen een groepsfoto bestelt en met iDEAL betaalt, zijn de verzendkosten € 
1,50. Voor bestellingen met factuur, acceptgiro of creditcard rekent Foto Koch € 3,00 aan ver-
zendkosten. 
Foto Koch biedt altijd een gratis groepsfoto, indien u binnen 10 dagen bestelt. Dit geldt ook als u 
verder geen pakket bestelt.  
 
Met vriendelijke groet, 
De Fotograaf Commissie 

Marit, Fiona, Natascha en Chantal 

 
Contactpersonen: Wie zijn wij? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juf Lisanne    Juf Esther 
 
Wij zijn contactpersonen op de Breede Hei. 
 

Wij nemen je serieus. 
Wij bieden je een luisterend oor. 

Wij helpen je verder. 
Je verhaal is veilig bij ons 



Een leerling of ouder kan een probleem hebben met iets 
wat de school betreft of ergens een klacht over hebben. Wij 
streven ernaar om onze drempel zo laag mogelijk te hou-
den, zodat alle betrokkenen weten dat ze welkom zijn om 
hun klacht of probleem te komen bespreken. 
Wij gaan ervan uit dat iedereen de klacht of probleem in 
eerste instantie richt aan diegene voor wie die bedoeld is. 
Sommige klachten liggen heel gevoelig, bijvoorbeeld die 
over begeleiding van leerlingen; toepassing van strafmaat-
regelen; pesten; mishandeling; ruzie; seksueel misbruik of 
discriminatie. Voor een leerling of ouder is het moeilijk om 
daarover te praten. Het is van belang dat er iemand is die 
weet hoe je met zulke gevoelige klachten omgaat. Daarom 
hebben wij twee contactpersonen op De Breede Hei. 

 
Taakomschrijving 

• Een luisterend oor bieden aan leerlingen of ouders die behoefte hebben aan een gesprek 
met een neutraal en veilig persoon om over persoonlijke zaken te praten. 

• Nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. 

• Nagaan of een gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. 

• Advies geven/ de weg wijzen. 

• Indien nodig overleggen met de externe vertrouwenspersoon. 

• Bij verwijzing naar externe vertrouwenspersoon eerste contact leggen. 

• Op de hoogte zijn van de klachtenregeling van KPOA. 

• Een belangrijk deel van de taak ligt in de preventieve sfeer. Samen werken aan de veilig-
heid op school, voor zowel leerlingen, leerkrachten en ouders. Ofwel een bijdrage leveren 
aan de verbetering van het schoolklimaat in de vorm van adviezen op schoolniveau. 

• Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van preventie en bestrijding van 
pestgedrag, machtsmisbruik, mishandeling etc. 

• Zorgvuldige archivering. 

• Zorgvuldige informatieoverdracht naar intern begeleider en/of directeur. 
 
Hoe kun je ons bereiken ? 

 

✓ Aanspreken op het schoolplein. 
✓ Bellen: 033-4564138 
✓ Een mailtje sturen. juf Lisanne: l.marcus@kpoa.nl juf Esther: e.kamer@kpoa.nl  
✓ Een briefje schrijven. 
✓ In de hal hangt een brievenbus bij het grote prikbord (ingang schoolplein). 
✓ Vergeet je naam niet ! 
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