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1) WE ZIJN WEER BEGONNEN!
Zoals elk jaar vliegt de zomervakantie voorbij. We mochten volop genieten van het mooie weer de afgelopen weken. Hopelijk
blijft het nog lekker weer zodat we veel bewegend leren lessen buiten kunnen geven!
Gisteren mochten we alle kinderen en hun ouders of verzorgers weer verwelkomen op school. Ik zag een hoop blije (en soms
een beetje gespannen) gezichten de school inlopen. Het team van de Bongerd heeft er alweer een weekje voorbereiden op
zitten en de eerste studiedag ligt ook weer achter ons. Alle collega's hebben veel zin om er een mooi schooljaar van te
maken! Zoals u in de nieuwsbrief voor de vakantie al heeft kunnen lezen starten er dit jaar twee nieuwe leerkrachten. Op de
volgende pagina stellen zij zich aan u voor.
Mocht u iets willen bespreken dan bent u altijd van harte welkom. Ik probeer op mijn werkdagen (ma-di-do-vrij) ´s morgens
buiten bij de hoofdingang te staan, zodat u altijd even iets kunt komen vragen of bespreken. Uiteraard kunt u ook contact
met mij leggen via Parro, telefoon of e-mail of gewoon even binnenlopen. Mijn kantoor vindt u direct links naast de
hoofdingang.
Namens het team wens ik alle kinderen en ouders een leerzaam, creatief en sportief schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
Esther Dubbeld
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2) EVEN VOORSTELLEN...
Dit schooljaar verwelkomen wij twee nieuwe collega's op de Bongerd. Zij stellen zich aan u voor:
Liesbeth Boterman - groep 4
Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Liesbeth Boterman. Ik woon met mijn 2 dochters Ilayda
en Aleyna van 18 en bijna 16 jaar oud in Leusden. Ik sta met veel plezier al 23 jaar voor de klas in
verschillende groepen in de middenbouw. Nadat ik al deze jaren in Amersfoort heb gewerkt,
maak ik dit jaar de overstap naar Leusden. Ik ga naast juf Djura groep 4 draaien op de Bongerd
op maandag, dinsdag en woensdag. Ik heb enorm veel zin in het nieuwe schooljaar op deze
nieuwe werkplek.
Karolinka van der Kooij - groep 8
Ik werk sinds dit schooljaar op de Bongerd en ik heb daarvoor 5 jaar op een montessorischool in
Amsterdam gewerkt. Nu werk ik fijn wat dichter bij huis. Ik woon samen met mijn man Pleun en drie
dochters Roosmarijn, Julia en Isabelle in Leusden. Ik heb er veel zin in om de kinderen van groep 8
voor te bereiden op de middelbare school en er een gezellig laatste schooljaar van te maken.

3) CORONA-UPDATE
Op dit moment hebben we gelukkig bijna niet meer te maken met leerlingen of medewerkers die besmet zijn met het
coronavirus. We hopen uiteraard dat dit zo blijft en willen er met elkaar alles aan doen om besmettingen te voorkomen en
hiermee dus het onderwijs op school voor alle leerlingen doorgang te laten vinden.
Naast de geldende isolatieregels bij een positieve (zelf-)test willen wij nogmaals het belang benadrukken van het naleven
van de basisadviezen. Zoals al vaker gecommuniceerd is het belangrijk dat men zich ook nu nog aan de basisadviezen
houdt om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. De basisadviezen die nog altijd gelden zijn hieronder
te zien.

Heeft een leerling of medewerker klachten die passen bij het coronavirus? Dan doen zij het volgende:
De leerling of medewerker blijft thuis.
De leerling of medewerker doet een zelftest.
Is de uitslag van de zelftest positief? Dan blijven zij thuis.
Bij een negatieve testuitslag mag de leerling of medewerker naar school.
Bij een positieve test in de groep van uw kind zullen wij u via Parro informeren. De rest van de groep hoeft dan niet thuis te
blijven maar het is fijn als u extra alert blijft op klachten en eventueel een zelftest afneemt bij uw kind.
Groep 6 t/m 8 krijgt de testen uitgedeeld op school. Ouders van jongere kinderen kunnen zelftesten aanvragen en ophalen
bij de administratie indien nodig.

BONGERDNIEUWS

PAGINA 2

AUGUSTUS 2022

4) INFORMATIE INTERNE BEGELEIDING
De intern begeleider dit schooljaar is Marleen Hak-Laan. Tot begin november is Marleen met zwangerschapsverlof. Zij
wordt vervangen door Ilja Bakker (ervaren IB-er van een andere Voila school) en Esther Dubbeld (directeur).
Samen met de leerkrachten en u als ouders probeert de IB-er op school alle kinderen passend onderwijs te bieden.
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind
extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind begaafd is
en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsprobleem.
Vaak kan de leerkracht die extra ondersteuning prima zelf bieden, met zo nodig advies van de IB-er.
We onderscheiden de volgende niveaus van ondersteuning:
Niveau 5
Niveau 4
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1

Externe ondersteuning of verwijzing
Speciale ondersteuning in overleg met interne deskundigen en gebruik makend van
deskundigheid van externe deskundigen in de vorm van een begeleidingstraject
Speciale ondersteuning in overleg met interne deskundigen en/of eventueel gebruik
makend van consultatie van externe deskundigen
Extra ondersteuning in de groep
Algemene preventieve zorg in de groep voor alle leerlingen

De IB-er loopt regelmatig rond in de school en spreekt met alle leerkrachten over de groepen en de individuele leerlingen.
De leerkracht en de IB-er spreken ook graag met u. Hoe gaat het thuis en wat werkt thuis prettig? Is er meer nodig of is
onduidelijk welk aanbod het meest passend is, dan kunnen we in gesprek met ons ondersteuningsteam. Dit is de
onderwijsondersteuner van Samenwerkingsverband de Eem, Mireille van Iperen, en de medewerker van het wijkteam,
Angelique Meertens. Mocht uw kind besproken worden met externe deskundigen, dan zijn er al gesprekken met u als ouder
geweest en sluit u aan bij het gesprek. We vinden uw inbreng belangrijk. U kent uw kind immers het beste en we willen
graag dat u op de hoogte bent van de inhoud van de gesprekken.
De leerkracht is voor u het eerste aanspreekpunt over uw kind.
De intern begeleiders zijn via de mail en telefonisch te bereiken op hun werkdagen:
Ilja Bakker - ib@bongerdleusden.nl - werkdagen: maandag en donderdag
Esther Dubbeld - ib@bongerdleusden.nl - werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Marleen Hak-Laan: mhak@bongerdleusden.nl - werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag (vanaf november 2022).

5) INFORMATIE AVOND EN AFSTEMMINGSGESPREKKEN
De informatie avond staat dit jaar gepland op maandagavond 5 september. Tijdens de informatie avond zullen de
leerkrachten van de groep vertellen wat uw kind dit schooljaar allemaal gaat leren, is er gelegenheid tot vragen stellen en
kunt u kennismaken met de andere ouders/verzorgers uit de groep van uw kind. In de groepen 7 en 8 wordt tevens
informatie gegeven over het voortgezet onderwijs. We hopen u allemaal op school te mogen ontvangen.
19.00-19.45 uur - groep 3-4-7-8
20.00-20.45 uur - groep 1-2-5-6
Het afstemmingsgesprek is een driehoeksgesprek tussen uw kind, de ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht. Dit betekent
dat wij uw kind van harte uitnodigen om mee te gaan. De kinderen uit groep 1 t/m 8 mogen bij het gesprek aansluiten.
De naam afstemmingsgesprek maakt al duidelijk wat het doel is van het gesprek. Wij stemmen graag met u af op welke
wijze wij uw kind het beste kunnen begeleiden. U krijgt samen met uw kind de gelegenheid om de leerkracht te vertellen
hoe uw zoon/dochter is, welke interesses hij/zij heeft en wat hij/zij volgens u nodig heeft om zo optimaal mogelijk te
kunnen functioneren in de (nieuwe) groep in dit nieuwe schooljaar. De leerkracht stemt de aanpak voor de komende
periode af.
De gespreksplanner van Parro wordt op woensdag 24 augustus open gezet, zodat u zich kunnen inschrijven voor een
afspraak met de leerkracht. De gesprekken vinden plaats tussen 29 augustus en 9 september op school.
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6) PRIVACY DOORGEVEN VIA PARRO
In verband met de privacywetgeving heeft de school de plicht aan het begin van het schooljaar een inventarisatie van de
privacy voorkeuren te maken. Het gaat dan om voorkeuren m.b.t. het wel of niet plaatsen van foto’s op de website, op
Parro en via andere kanalen. Om deze inventarisatie efficiënt te laten verlopen en de informatie aan ons
administratiesysteem te koppelen, gebruiken wij hiervoor de Parro-app.
Ik wil u vragen onderstaand stappenplan te volgen en de privacyvoorkeuren in te vullen.
Stappenplan privacy Parro:
1. Open de Parro app;
2. Onder acties (onder de groepen) vindt u de Privacy-voorkeuren.
3. Tik op Privacy-voorkeuren.
4. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het
potloodje achter het kind.
U kunt de privacyvoorkeuren aanpassen tot vrijdag 2 september. Mocht u na de genoemde datum een aanpassing willen
doen dan dient u dit te mailen naar de administratie. Zo zijn wij er zeker van dat we rekening houden met de juiste
voorkeuren.

7) AFSCHEID WIM COUWENBERG
Op vrijdag 2 september nemen we afscheid van Wim Couwenberg (beheerder Dierenvallei) hij heeft
20 jaar de rol van beheerder vrijwillig op zich genomen en is meer dan 40 jaar vrijwilliger geweest.
Om 13.00 uur maakt hij een ererondje op paard en wagen (is een verrassing) en staan de
kinderen klappend langs de kant van de weg.
Van 14.00 uur tot 15.00 uur kunt u als ouder/verzorger afscheid nemen. Wim is dan aanwezig
bij de Dierenvallei.

8) KWINK
Klaar voor de start? Voor een nieuw schooljaar waarin de kinderen belangrijke vaardigheden leren. Rekenen, lezen,
schrijven. Inzicht krijgen in de wereld om hen heen. Over onze samenleving met alle kansen, uitdagingen en spanningen die
daarbij horen. Op school bereiden we uw kind daarop voor. Niet alleen met reken- en taalvaardigheden, maar ook door
hun persoonlijke ontwikkeling zo goed mogelijk te begeleiden. Dat doen we op onze school met de methode Kwink voor
sociaal-emotioneel leren. Kwink werkt aan een stabiele, veilige en sterke groep waarin ieder kind zichzelf kan zijn. Dat is
immers voorwaardelijk om goed te kunnen leren.
Wist u dat we de eerste schoolweken na de zomer tot de herfstvakantie ‘de gouden weken’ noemen? Dat zijn de weken
waarin de leerkracht duidelijke afspraken met de groep maakt. Afspraken over het gewenste gedrag in de groep en op
het plein. Het is echt goud waard als kinderen vanaf het begin die regels kennen en daarop aangesproken kunnen worden.
Afspraken maken goed samenwerken mogelijk in een gezellige sfeer.
Dit is in het kort de inhoud van de eerste vijf lessen van Kwink.
Die geven we vanaf nu tot aan de herfstvakantie.
Les 1: Ik kan vertellen over mezelf en ontdek wie mijn klasgenoten zijn.
Les 2: Ik help met het creëren van een veilige groep door ruimte te geven aan de ander.
Les 3: Ik weet hoe ik tot rust kan komen als iets mij te veel wordt.
Les 4: Ik kan een ander duidelijk maken wat ik van hem verwacht.
Les 5: Ik kan aanvoelen wat de ander voelt en hoe hij zal reageren.
Praat thuis ook eens over deze lesonderwerpen.
Tip: gebruik hierbij de Koelkastposter voor thuis. Klik hier om deze poster te downloaden.
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9) WAT GEBEURT ER IN DE SCHOOL?
Maandelijks kunt u in het Bongerdnieuws lezen op welke wijze wij invulling geven aan de kernwaarden van de schoolvisie
en welke ontwikkelingen er gaande zijn.
BEWUST
Sinds vorig schooljaar werken wij binnen het Bongerdteam met Profile Dynamics. Profile Dynamics geeft inzicht in de
drijfveren van mensen en maakt inzichtelijk hoe dit doorwerkt in teams binnen een organisatie. Bewust zijn van eigen
kwaliteiten, valkuilen en drijfveren en die van elkaar optimaliseert de samenwerking. Een sterk team zorgt voor een school
die energie uitstraalt en waar kinderen goed tot leren en ontwikkelen komen.
In de laatste week van de zomervakantie hebben we een studiedag gehad onder leiding van Dennis Riksen van Jawel - for
leaders en teams. Vorig schooljaar hebben we elkaars profielen verkend en hebben we na analyse van het teamprofiel
met elkaar speerpunten voor teamontwikkeling neergezet en zijn we daarmee aan de slag gegaan gedurende het
schooljaar. Dit heeft veel bewustwording opgeleverd en daardoor nog meer begrip voor elkaar!
Deze studiedag zijn we nog een stap verder gegaan en keken we met elkaar naar de samenwerking als duo-collega
(collega's die samen verantwoordelijk zijn voor een groep). Hoe vullen de collega's elkaar aan? Waar zijn zij samen sterk in
en waar liggen valkuilen? Wat spreken zij met elkaar af om de groep goed te kunnen begeleiden en plezier in de
samenwerking te ervaren? Tot slot zoomden we in op de verschillende leerpleinen en andere subteams. Waar liggen de
krachten en kansen? Het team van de Bongerd heeft een mooie reflectieve dag gehad waarin we nog meer bewust zijn
geworden van onze teamkracht! Klaar voor een nieuw schooljaar samenwerken als team voor onze leerlingen.

DOELGERICHT
In alle groepen werken we met de principes van 'doordacht
lesgeven'. Expliciete directe instructie (EDI) is hier een onderdeel
van. Binnen EDI heeft een goede les een duidelijk doel dat
concreet omschrijft wat de leerlingen aan het eind van de les
weten en kunnen. Bovendien is een duidelijk doel controleerbaar.
Het is fijn dat bijna alle methodes die wij gebruiken werken met
één lesdoel per les, zo blijft het overzichtelijk voor alle leerlingen.
Het doel wordt tijdens de les regelmatig herhaalt, hierdoor
merken de leerlingen dat alle fasen van de les samenhangen met
het lesdoel. Het delen van het lesdoel zorgt ervoor dat kinderen
actiever worden betrokken bij de les.
Bij een EDI-les wordt er tijdens het lesgeven voortdurend
gecontroleerd of de leerlingen de leerstof begrijpen. Het
controleren van begrip zorgt ervoor dat de leerkracht de
leerlingen helpt om het doel van de les te behalen.

SPORTIEF
De gymlessen zijn weer van start gegaan! We zijn blij dat Tom de Greef de groepen 3
t/m 8 twee keer per week gymles geeft. Vanaf dit schooljaar krijgen ook de kleuters één
keer per week les in de grote gymzaal!
Vorig jaar is er binnen de vakwerkgroep bewegingsonderwijs gewerkt aan een
vakwerkplan. Vanaf dit schooljaar wordt het vakwerkplan ingezet. Dat betekent dat er
een duidelijke doorgaande lijn is en alle bewegingsvormen aan bod komen. We hopen
dat hiermee onze leerlingen steeds vaardiger worden in bewegen.
Vanaf aanstaande vrijdag starten we weer met de fridaymile. We rennen allemaal een
rondje om de school. De oudere kinderen rennen zelfs een tweede rondje samen met een
kleuter. We maken er een sportief schooljaar van!
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10) MR
De MR van De Bongerd is een enthousiaste club mensen, die zich inzet voor het goed functioneren van de school (o.a.
kwaliteit van het onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie, communicatie). Hierover spreekt de MR met de
directie en met de verschillende achterbannen (ouders en personeel). Zo'n 6x per jaar vergaderen wij met of zonder
directie. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. De MR bestaat uit een ouder- en een
personeelsgeleding. Dit jaar zitten in de oudergeleding Jelle Loohuizen en Maarten van Dijk en Wieke van Leeuwen als
notulist. In de personeelsgeleding zitten Marsha Hamaker en Jasper van Zandwijk. Esther Dubbeld sluit geregeld aan om
ons te voorzien van informatie.
Mocht u vragen hebben spreek ons gerust aan of stuur een mail naar mrbongerd@bongerdleusden.nl

11) KORT - KORT - KORT
Wilt u in Parnassys de contactgegevens van uw kind(eren) controleren? Het is belangrijk dat wij over de juiste
telefoonnummers en e-mailadressen beschikken. U kunt zelf gegevens aanpassen indien nodig. Bij vragen kunt u
terecht bij Helga Obbens onze administratief medewerkster. Zij is op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend op
school aanwezig en is te bereiken via hobbens@bongerdleusden.nl
In verband met de lange termijn planning verzoeken wij broertjes en zusjes ruim op tijd aan te melden. U kunt de
administratie of directie vragen om een aanmeldformulier.
Alle belangrijke data, studiedagen en overige activiteiten kunt u terugvinden in de kalender van de Parro app of op de
kalender op onze website.
Het volgende Bongerdnieuws verschijnt op dinsdag 6 september 2022.
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