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Onderwijs Anders
Op 25 maart hebben we weer een studiedag.
De ochtend hiervan staat in het teken van
Onderwijs Anders. We laten ons begeleiden
door een ervaringsdeskundige: Mevrouw
Ineke van Sijl. Zij heeft al vele scholen
begeleid in het anders organiseren van het
onderwijs. Zij werkt volgens het Slimfit
model. Dat is een model waarin negen
verschillende manieren staan beschreven
om je onderwijs anders te organiseren. Er
wordt uitgegaan van twee componenten; de
organisatie van het leren van de school en de
verschillende manieren waarop kinderen
gegroepeerd kunnen worden.
Het team is ondertussen met onze actielijst aan de slag gegaan. Er zijn voorlopig twee
werkgroepen gemaakt. De ene houdt zich met alle rooster gerelateerde onderwerpen bezig, de
andere met het groepsoverstijgend werken in de bovenbouw.

Migratie naar De Rolfgroep
Op dinsdag 12 en woensdag 13 maart stappen wij over naar een nieuwe netwerkbeheerder, De
Rolfgroep. Deze migratie duurt twee dagen, waarin alle vaste en mobiele computers en alle
digitale schoolborden gekoppeld worden aan een netwerk van De Rolfgroep. Tijdens deze twee
dagen hebben we niet de beschikking over het internet. Als u ons wilt bereiken is de telefoon
de handigste optie.
Vanaf dan werken wij in de ‘Cloud’ met Office 365, in
plaats van op een centrale server. Aansluitend krijgen we
daarom op woensdag 13 maart een startscholing zodat
alle leerkrachten meteen uit de voeten kunnen met het
nieuwe systeem. Op de studiedag van maandag 25 maart
volgt in de middag een uitgebreide scholing.

Ontruimingsoefening
Op 8 februari hebben we een niet aangekondigde (en onbedoelde) ontruimingsoefening gehad
op school. Binnen enkele minuten stonden alle groepen, ook Peuteropvang en
Kinderdagverblijf, compleet buiten. Prima gedaan dus! De medewerkers van ’t Toverbosch
lieten weten dat, ondanks de rookontwikkeling, de koekjes prima smaakten!

Gezocht: Schoolpoolers
Leswerk biedt ondersteuning bij het inzetten van vervangers in vast dienstverband (A- en
Flexpool), en het matchen van vervangers vanuit de basisschilpools (“losse invalpools”). Door
de huidige tekorten op de arbeidsmarkt zijn de scholen constant op zoek naar goede invulling
van de pools. Een van deze pools is de schoolpool: hierin zijn vervangers opgenomen die slechts
op één (of twee) scholen willen invallen. Vaak zijn dit ouders waarvan de kinderen op een
basisschool zitten en het leuk vinden om incidenteel op die basisschool te werken. Of
gepensioneerd leerkrachten die willen bijklussen op hun oude werkplek.
Kent, of bent, u iemand die graag als schoolpooler aan het werk zou gaan? Dan kunt u contact
opnemen met Jan van de Lindeloof van ’t Bossche Hart via 0165-312756
Vereist is een onderwijsbevoegdheid en enkele schooldagen per jaar beschikbaarheid. Deze
beschikbaarheid kunt u zelf aangeven door het bijhouden van een digitale agenda in ons online
plansysteem VABO. Het is ook mogelijk om voor slechts enkele groepen te gaan invallen (en
bijv. de groep waarin uw kind zit niet te selecteren als inval-optie). Oud-klossers mogen ook
reageren, wij koppelen deze vervangers enkel aan kleutergroepen. Heeft u geen
onderwijsbevoegdheid, maar kunnen wij u wel inzetten als onderwijsassistent? Ook dan
nodigen wij u van harte uit om te reageren!
Vervangingsbureau
Leswerk

OK-week
In de periode tussen Kerst en Carnaval hebben we twee keer een OK-week
gehad. De OK-week is een verkeersweek waarin de nadruk zo veel mogelijk
gelegd wordt op het belonen van positief verkeersgedrag. Vandaar dat er
vorige week kinderen uit de middenbouw kaarten met een duim uitdeelden
voor aanvang van schooltijd. In een enkel geval hebben de kinderen ook
gewezen op parkeergedrag dat een negatieve invloed kan hebben op de
veiligheid rondom school. Dat was uiteraard met de beste bedoelingen.

SchoolWise: de zoekmachine bij de schoolbieb
De groepen 6-7 en 7-8 hebben in februari les gehad over SchoolWise. Dat is een zoekmachine,
net als Google, maar dan speciaal voor de schoolbibliotheek van ’t Bossche Hart. Handig voor je
spreekbeurt. Je kunt namelijk gemakkelijk ontdekken welke boeken er in de schoolbieb te
vinden zijn over bijvoorbeeld ‘skaten’ of ‘dinosaurussen’. Je kunt trouwens ook zoeken in de
gehele collectie van de Bibliotheek VANnU. Dan zie je ook boeken die je met je pasje van thuis
kunt lenen bij de bibliotheekvestiging in Oudenbosch of Roosendaal. Verder vind je met
SchoolWise filmpjes en websites, speciaal voor kinderen. En je kunt natuurlijk ook gewoon even
kijken of je favoriete leesboek al in de schoolbieb te vinden is (en of het misschien is
uitgeleend). SchoolWise is ook thuis te bezoeken, via: https://brabant.hostedwise.nl/cgibin/bx.pl?vestnr=8181;var=dbos.

