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Januari 2023 

datum activiteit groep 
Maandag 25 januari t/m 4 
februari 

Nationale Voorleesdagen POV, Groep 1 t/m 8 

Vrijdag 27 januari Emmatheater Groep 3A 

Donderdag 2 februari Koffiemoment 8.30- 9.15 
IB/directie/Yoop 

POV, groep 1 t/m 8 
 

Donderdag 4 februari MR vergadering Groep 1 t/m 8 

Maandag 13 februari t/m 
vrijdag 24 februari  

Adviesgesprekken Groep 8 

Vrijdag 17 februari Emmatheater  Groep 3B 

 

Algemeen 

CPR 

Naast zeggenschap, door de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht, hoort medezeggenschap.  

Bij Plateau Integrale Kindcentra geven we invulling aan de medezeggenschap van ouders en 

medewerkers in de Centrale Plateau Raad (CPR). De CPR informeert u graag over zijn werkzaamheden. 

Hierbij de nieuwsbrief van de CPR Nieuwsbrief CPR December.  

Ouderpanel 

Eerder hebben we bericht dat wij bezig zijn met onze visieontwikkeling. Waar staan we? Wat gebeurt 

er om ons heen en sluiten wij nog aan bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen die we klaar 

willen stomen voor onze internationale samenleving. Hierbij vinden we uw input ook erg belangrijk. 

Wij organiseren daarom een aantal ouderpanelbijeenkomsten waarin we aan de hand van thema's 

met u in gesprek willen. U wordt geïnformeerd over het desbetreffende thema en hoe dit nu vorm 

krijgt binnen het Kindcentrum. Daarna willen we u graag mee laten denken richting de toekomst. 

Binnenkort ontvangt u de data met de bijbehorende thema's. Deelname zal volgens inschrijving 

plaatsvinden.  

BSO Bus parkeerplaats 

Wij hebben sinds kort speciale parkeerplaatsen voor onze BSO bussen (Ulohof). Hier zijn we erg blij 

mee, want hierdoor kunnen de bussen dichtbij geparkeerd staan om kinderen veilig in- en uit te laten 

stappen. Wij zien helaas dat op deze plek regelmatig bakfietsen worden geparkeerd. Dit is niet de 

bedoeling. Deze plekken zijn uitsluitend bedoeld voor BSO bussen. Wij willen u verzoeken om uw 

bakfiets te parkeren aan de voorzijde van het kindcentrum.  

Onderwijs 

Ik leer leren 

Leren is een complexe taak. Van nature leren kinderen graag en veel en staan we vaak niet stil bij wat 

een kind allemaal wel kan. Voor leren op school moet het kind leren op een doeltreffende manier zijn 

geheugen te gebruiken. Ook moet het kind handige manieren van leren leren, de zgn. leerstrategieën. 

Hoe ouder een kind wordt, hoe meer er ook een beroep wordt gedaan op het vermogen tot plannen 

en organiseren.    

https://42719.mijnschool.nl/contentfiles/42719/Document/148703/148703333.pdf


 

Vanaf dit schooljaar krijgen de kinderen in groep 8 de training “Ik leer leren” aangeboden. De training 

richt zich op de voorwaarden om te kunnen leren. Kinderen maken zich leermethodes eigen die het 

best passen bij hun eigen voorkeuren en sterke kanten.    

In de training komen alle aspecten van leren aan bod:   

• Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?   

• Leerstrategie: hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan?   

• Faalangst: hoe ga je om met spanning en stress?   

• Concentratie: hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol?   

• Motivatie: wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen?   

• Plannen: hoe organiseer je je huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd?   

• Evalueren: hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter?   

De training wordt gegeven door Lisa van de Graaf en Jannet Kuntz, beide zijn opgeleide trainers en zijn 

bevoegd om deze training te geven. Denken, voelen, doen en zoveel mogelijk zintuigen gebruiken om 

te leren: dat is de uitdaging. De lessen worden in kleine groepjes aangeboden en vindt onder 

schooltijd plaats (dinsdagmiddag). De training bestaat uit 5 lessen. Na iedere les krijgen de kinderen 

een huiswerkopdracht mee. Deze opdrachten kunnen de kinderen thuis maken. Zo krijgt u ook meer 

inzicht in hoe uw kind het leren kan aanpakken en hoe u hierbij kunt helpen. Mochten er vragen zijn 

dan kunt u altijd met hen contact opnemen.  

Terugkoppeling MR  

Wij willen u graag informeren over de punten die de MR heeft besproken. Op de website vindt u altijd 

de notulen van deze vergaderingen. Daarnaast zullen we u altijd een korte terugkoppeling geven 

middels de nieuwsbrief. 

November: 

Manon Reinders, leerkracht: van harte welkom! Hiermee is de MR weer compleet.  

Het MR Jaarverslag is vastgesteld en komt op de website te staan.   

Het werkverdelingsplan wordt aangehouden als punt op de agenda totdat de procedure is afgerond.  

Complimenten over het helder geschreven School Ondersteunings Profiel (SOP).  

Met directie is gesproken over de NPO gelden en hoe deze zo goed mogelijk op korte termijn ingezet 

kunnen worden. 

December: 

De MR heeft de financiën van de OR gecontroleerd over het jaar 2020-2021 en goedgekeurd. Het 

concept veiligheidsplan is ontvangen en de MR heeft suggesties gedaan t.a.v. de invulling. Het 

schooljaarplan is in eerste concept ontvangen en er is feedback gegeven aan de directie. Het 

werkverdelingsplan is nog niet ontvangen en is verschoven naar een later moment dit jaar.  De MR 

adviseert de directie om over plannen die gereed komen uiteindelijk proactief richting ouders te 

communiceren.  

Kinderopvang 

Nieuw thema 
De peuters gaan met het thema ‘Wat heb ik aan vandaag?’ beginnen. U ontvangt hier een mail over 
met ouderinformatie.  

 

 

 
 

 
  


