
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data  
- Vrijdag 9 februari: Carnavalsviering 

- Maandag 12 t/m vrijdag 16 februari: Voorjaarsvakantie 
- Woensdag 21 februari: Spreekuur CJG (12.15 – 13.15) 
- Maandag 5 maart: Vergadering MR5 
- Dinsdag 6 en woensdag 7 maart: Centrale aanmelding voortgezet onderwijs (groep 8) 
- Woensdag 7 maart: Spreekuur CJG (12.15 – 13.15) 
- Donderdag 15 maart: Vergadering leerlingenraad 
- Woensdag 21 maart: Spreekuur CJG (12.15 – 13.15) 
- Woensdag 21 maart: Vergadering OR4 
- Woensdag 28 maart: schriften inkijken/mee + Ouderonderwijscommissie 
- Vrijdag 30 maart: studiedag (leerlingen vrij) 
- Maandag 2 april: 2e paasdag 

 

Onderwerpen in deze Courant 
Team info: Geen Invaller beschikbaar en dan?!, Onderwijs en cijfers, traktatie 

in de groep, oproep vormgever flyer, sociale veiligheid 
Commisienieuws: ALAAF! 

Nieuws uit de MR en leerlingenraad 
Kober informatie inzake overblijven 

De rubriek met een korreltje zand en Extern nieuws 
 

 
Geen invaller beschikbaar en dan….?!  
In het nieuws hoort u dat de invalproblematiek in het basisonderwijs groot is. Wij als 
Zandberg hebben hier ook mee te maken, echter door de flexibiliteit van onze collega’s 
hebben we het tot op heden allemaal nog in kunnen vullen. Hieronder treft u de 
mogelijkheden aan en de te nemen stappen. Bij mogelijkheid 5 leest u ‘inzet ouders’. Ik 
zal binnenkort ouders uitnodigen, die in ons systeem met een onderwijsbevoegdheid 
geregistreerd staan, om met hen de mogelijkheden van invallen te bespreken.  
 

Stappen (mogelijkheden) zijn: 
1. Vervanging aanvragen via de vervangingspool Leswerk. 
2. Collega vanuit het team benaderen om ’n dag extra te komen werken. Dit hoeft niet persé de duo-collega 

te zijn. Op school hebben wij een lijst met collega’s die hiervoor inzetbaar zijn. 
3. Verzoek aan Leswerk (invalorganisatie) of er een onderwijsassistent(e) beschikbaar is om in te vallen. 

Indien een onderwijsassistent(e) inzetbaar is, wordt ‘n leerkracht verantwoordelijk voor twee groepen, de 
onderwijsassistent ondersteunt.   

4. Leerkrachten met een taak buiten de klas, worden door de directeur benaderd met de vraag of zij de groep 
over kunnen nemen. Het gaat om de TC-er, IB-er, RT-er, Spiegelklas, Zandberg Academie, leerkracht met 
LIO, taalcoördinator, rekencoördinator, coördinator sociale veiligheid, directeur. 

5. Inzet ouders of oud-medewerkers. 
6. Het verdelen/opsplitsen van de groep(en). 

De groep waarvoor geen invaller beschikbaar is wordt verdeeld over de andere groepen binnen de school 
of een groep 1/2 wordt verdeeld over alle andere groepen 1/2 met ongeveer 5 leerlingen per groep. De 
‘vrijgespeelde’ leerkracht van groep 1/2 vult de vervanging in. 

Dan volgt mogelijk dag twee waarop er nog steeds geen invaller beschikbaar is. In het allerlaatste geval 
kan er door mij besloten worden om een groep naar huis te sturen. De kans dat ik als directeur hiertoe 
overga, is uitermate klein (lees nihil!), ik vind dat wij een schoolpopulatie hebben waarin we ook delen van 
de dag zelfstandig leerlingen kunnen laten werken onder toezicht op afstand. Op het moment dat we toch 
overgaan tot het naar huis sturen van ‘n groep, en dit is vooraf bekend, gaat er naar de ouders al een 
brief mee. De ouders wordt hierin gevraagd hun kind thuis te houden. Alleen indien dit niet mogelijk is, 
komt het kind naar school toe en zorgt de school voor opvang. 
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Volgende edities: 
 8 maart – 12 april – 17 mei 

14 juni – 5 juli 
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Onderwijs en cijfers 
Graag willen we u informeren over een wijziging met betrekking tot het geven van een cijferbeoordeling 
aan onze leerlingen. In het onderwijs geven we cijfers. Voldoendes zijn fijn om te ontvangen. Het krijgen 
van onvoldoendes niet. Dit kan demotiverend werken terwijl een leerling wellicht wel vooruitgang boekt. 
Om deze reden hebben we ervoor gekozen in plaats van een cijfer het aantal goede antwoorden te 
noteren. Bij een dictee waar 12 punten bij te behalen zijn en een leerling 7 antwoorden goed heeft, ziet 
dat er als volgt uit: 7/12. De leerling krijgt op deze manier nog steeds zicht op hoe het iets gemaakt heeft, 
maar het is minder confronterend dan een cijfer. Ook kan sneller vooruitgang worden gezien als 
bijvoorbeeld bij een volgend dictee één vraag meer goed wordt gemaakt dan de vorige keer. Daarnaast 
hopen we dat het vergelijken van resultaten tussen de leerlingen onderling verandert, omdat het nu niet 
over voldoendes en onvoldoendes gaat. Het beoordelen met het aantal goed beantwoorde vragen geldt 
voor alle vakgebieden. U als ouder blijft de behaalde cijfers zien op de Parnassys ouder portal. Ook 
krijgen de leerlingen nog steeds een rapport met cijfers. We hopen u hierbij voldoende te hebben 
geïnformeerd.  
 
Traktatie in de groep 
In de MR is gesproken over het item ‘gezond trakteren’! Op dit moment staat in de schoolgids: 
Trakteren 
Jarig zijn is voor ieder kind een feestelijke gebeurtenis. Dat vraagt om een traktatie. Wij verzoeken u om hierbij aan een 
alternatief voor snoepgoed te denken. De jarige mag trakteren in de eigen klas, bij de oude juf of meester van het vorige 
jaar en bij de parallel groepen. 

In de praktijk zien we dit niet altijd terug. We maken er tegenover de leerling en diens ouders geen 
opmerking over. We vinden het uw eigen verantwoording. Wij van onze kant, steken in op bewustwording 
van de mogelijkheden om lekker en toch gezond te trakteren. Bijvoorbeeld binnen het thema ‘gezonde 
traktaties samen met Aartsen Fruit Foundation. De pauzehap in de ochtend moet wel gezond zijn (wat nu 
ook eigenlijk in alle klassen het geval is). Beide zullen binnen de thema's extra aandacht krijgen. 
 
Een nieuwe flyer voor KBS De Zandberg 

We timmeren als school verder aan de weg 
om het onderwijs in te vullen dat wij vinden 
passen in deze tijd én bij onze school. 
Doelgericht ontwikkelen, ontwikkel- & 
doelengesprekken, Zandberg Academie, 
Spiegelklas zijn zomaar wat voorbeelden van 
waar wij als Zandberg voor staan. 

En dan zijn we toe aan een nieuwe flyer! 
Wie van de ouders, met een achtergrond/bedrijf vormgeving en/of tekstschrijven, wil ons hierbij helpen? 
Mocht je interesse hebben, stuur dan een mail aan hans.staps@inos.nl  
 
Sociale Veiligheid vragenlijst groep 6, 7 en 8 
Op KBS de Zandberg vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen op school. In alle 
klassen is het monitoren van de veiligheidsbeleving onderdeel van klassengesprekken en de 
Kanjertraining. Leerkrachten observeren en bevragen de leerlingen. Jaarlijks wordt de veiligheidsbeleving 
van de bovenbouwgroepen ook gemeten door hen een speciale vragenlijst in te laten vullen via Vensters 
PO. In de komende weken zullen alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 op school een korte vragenlijst 
invullen, waarmee de veiligheidsbeleving wordt gemeten. De resultaten zullen in een latere editie van Dé 
Zandberg Courant met u worden gedeeld. 
 

Commissienieuws 

ALAAF! 

ZELFBEWUST – BELEVEN – GEBORGENHEID 
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Info van de MR 
Tijdens de laatste vergadering op 16 januari hebben we gesproken over de jaarplanning voor het 
schooljaar 2018-2019. In deze jaarplanning worden alle activiteiten en schoolvakanties vastgelegd. Het 
onderwerp ´overblijven´ hebben we tijdens de laatste MR vergadering nogmaals besproken. Hans 
overlegt verder met Kober. Op de oproep voor meer vrijwilligers tijdens het overblijven zijn 2 reacties 
binnengekomen. Als u zich hiervoor wil opgeven kan dit altijd via kbsdezandberg_overblijven@inos.nl 
De MR heeft een standpunt ingenomen over het onderwerp ´gezond trakteren´. Ouders mogen traktaties 
zelf invullen, wel met het verzoek zo gezond mogelijk te trakteren. Dit zal ook zo worden aangepast in de 
nieuw op te maken schoolgids 2018-2019. 
 

Info van de  
De leerlingenraad wil de ouderraad bedanken voor het mogelijk maken van twee duikelrekstokken. Deze 
zullen worden geplaatst tijdens de meivakantie. Er komt een enkel duikelrekstok op het voorste plein, bij 
groep 1/2 én een toestel met drie duikelrekstokken op het plein achter. 
Verder heeft de leerlingenraad de naam LEERLAND gegeven aan de ruimte bij de teamkamer. Nu heet 
deze ruimte ‘multifunctionele ruimte’ of ‘Koberruimte’. De naam LEERLAND is makkelijk te onthouden en 
past volgens de leerlingenraad beter bij deze ruimte waar ook de Spiegelklas, Dé Zandberg Academie en 
andere leeractiviteiten plaatsvinden. 
 

Samenwerking      
Zoals bekend zijn Kober en school met de MR in overleg over het verhogen van het overblijftarief. De 
oproep voor vrijwilligers (brief 8/12) heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het betreft een 
verhoging van €1,10 (€2,75  €3,85) per kind per overblijfmoment. Ook over de ingangsdatum wordt 
nog gesproken en hierover vindt verdere communicatie plaats in de volgende Zandberg Courant. 
 

Met een korreltje zand  
- Broertjes en zusjes ingeschreven? Komende maand worden besluiten genomen inzake 

formatie en inrichting van het aantal groepen in schooljaar 2018 – 2019! 

- Ge motter mar opkomme! Helaas moet ik als directeur, i.v.m. een Uefa B opleiding, het 
carnavalsfeest op De Zandberg aan mij voorbij laten gaan. Ontzettend veel plezier in ’t Kielegat. 

- Zit uw kind in groep 3 of hoger? Dikke knuffel op het schoolplein en dan zelfstandig naar binnen. 
En u mag gewoon nog even zwaaien, dit vinden wij heel bijzonder! #deluizenmoeder 

- Gemiddelde van leerlingen met luizen op scholen is 15%, op onze school 6% #doenwetochknap 
- En wederom een volle zak gevonden voorwerpen in de maand januari. Eigenlijk niet te snappen… 
- Het schoolplein is afgezet met rood-wit lint i.v.m. losliggende dakpannen op het dak van het 

voormalige klooster. Er is elke dag contact met de gemeente om dit spoedig te herstellen. 
 

nieuws  
Breda Actief X kids Houd je van sporten en bewegen of vind je het gewoon leuk om lekker te spelen? 
Dan ben je van harte welkom om op donderdag 15 februari deel te nemen aan X-kids. Op verschillende 
locaties in Breda organiseren de sportcoaches van Breda Actief leuke en spannende sport- en 
spelactiviteiten voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar. Wil je meedoen of meer informatie? Kijk dan snel op 
www.sportintrobreda.nl/x-kids.  

                                                       

Als je iets doet waarvan je niet wilt dat anderen het weten, 

kun je het beter misschien maar helemaal niet doen! 
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