Info 11 – 30 januari 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Trefwoord
Het nieuwe trefwoordthema ‘Zien’ is misschien wel het
meest voor de hand liggende levensbeschouwelijke thema.
Levensbeschouwing betekent letterlijk: hoe je tegen het
leven aankijkt. Ons wereldbeeld wordt voor een groot deel
gevormd door wat wij met onze ogen waarnemen. De
enorme impact van de huidige beeldcultuur draagt bij aan
het belang van dit thema. Daarom gaat het bij dit thema
ook over kritisch leren kijken. Zien gaat verder dan kijken.
Bij zien gaat het ook om het geven van betekenis aan dat
wat je waarneemt.
In de Bijbelverhalen in dit thema gaat het over hoe je naar mensen kunt kijken. Op het strand spreekt Jezus
enkele mannen aan. Hij ziet in hen méér dan de vissers die ze zijn. Hij ziet in hen de leerlingen die ze
kunnen worden. Jezus ziet meer in mensen dan je op het eerste gezicht zou denken. Hij kijkt naar hoe
mensen kunnen bijdragen aan een betere en mooiere wereld.
Teamnieuws
Na 12 jaar Wonderboom heeft juf Henrike van Rijn besloten de Wonderboom te verlaten om een nieuwe
uitdaging aan te gaan. Ze heeft gesolliciteerd naar een vacature op de Gabrie Mehenschool in Kattenbroek
en is aangenomen. We gunnen Henrike deze nieuwe uitdaging, maar gaan haar ook missen als waardevolle
juf van De Wonderboom. Op 21 februari neemt zij afscheid van groep 6b. Ze blijft tot de zomervakantie wel
actief als Intern coördinator opleiden om onze startende leerkrachten en studenten te begeleiden. In juli
nemen we als school afscheid van Henrike.
Gelukkig hebben we een goede opvolgster gevonden voor Henrike in 6b in de persoon van Saskia van Gulik.
Saskia werkt nu nog in Leusden op basisschool Kla4.
Het zwangerschapsverlof van juf Minke op donderdag en vrijdag in groep 1/2c zal worden vervangen door
Daisy Berden. Zij werkt ook parttime op Pcbo school De Windroos.
We zijn uiteraard blij dat het gelukt is deze vacatures succesvol in te vullen. Saskia en Daisy heten we van
harte welkom op De Wonderboom!
Open ochtend vrijdag 8 maart
De Amersfoortse basisscholen organiseren op vrijdag 8 maart een open ochtend voor ouders die op zoek
zijn naar een school voor hun kind(eren). Willen jullie buren en/of bekenden, waarvan je weet dat ze over
niet al te lange tijd een school moeten kiezen hierop attent maken? Van 8:30 tot 11:30 zijn geïnteresseerde
ouders van harte welkom op locatie Waterkers 1. We kunnen jullie hulp als ambassadeurs van De
Wonderboom goed gebruiken! Lijkt het je leuk om (een deel van) die ochtend te helpen als
gastheer/gastvrouw dan horen we het graag. Opgeven kan via dir.wonderboom@pcboamersfoort.nl

Woensdagmiddag 6 februari studiemiddag
Op 6 februari zijn alle groepen om 11:30 uur uit. We gebruiken deze studiemiddag om als parallelcollega’s
overleg te hebben en om o.a. de resultaten van de midden-toetsen te analyseren. De analyse dient
vervolgens als belangrijke bron bij het vormgeven van ons onderwijs aan jullie kinderen in de tweede helft
van het schooljaar.
Onderwijsinspectie
Op 22 januari heeft de onderwijsinspectie Pcbo Amersfoort op bestuursniveau bezocht. Deze week is
bekend geworden welke scholen een verificatieonderzoek zullen krijgen. Wij zijn hiervoor niet
geselecteerd. We kijken hier met een dubbel gevoel naar. We zijn trots op ons onderwijs en waren
nieuwsgierig hoe een onafhankelijke en deskundige partij dat beeld zou waarderen. Daarnaast waren we
ook benieuwd naar de adviezen die zij ons zouden geven. Waarschijnlijk volgt er in het komende jaar wel
een kleiner thema-onderzoek.
Vanuit de MR
Donderdag 24 januari heeft de MR weer vergaderd.
Een vergadering waarbij we succes en verbazing hebben gedeeld, waarin we terug hebben gekeken naar de
afgelopen periode. Ruimte om even stil te staan bij huidige ontwikkelingen
In de vergadering hebben we stil gestaan bij een heel rij aan agenda punten.
De CAO en de gevolgen hebben we met elkaar besproken. Iedere leerkracht staat voor de klas, maar
daarnaast zijn er diverse andere taken/werkgroepen. Eé van de ontwikkelingen is dat de leerkrachten meer
inspraak gaan krijgen in taak- en urenverdeling. Dit is nog niet geconcretiseerd, maar zal in de loop van dit
schooljaar een vervolg gaan krijgen.
Daarnaast hebben we de eerste aanzet naar het formatieplan 2019-2020 besproken, leerlingen prognose
en inventarisatie wensen leerkrachten is daarbij erg van belang. Dit lijkt erg vroeg om nu al te agenderen,
maar elk jaar blijkt, dat een goede inzet en prognose tijd kost. Als je verhuisplannen hebt, of een jonger
kind, die nog niet is aangemeld, laat dit dan even weten aan Harmen en Gonda.
De jaarrekening van de ouder bijdragen 2018 hebben we doorgenomen. Een zeer nauwkeurige uitwerking,
waarbij het zicht op inkomsten en uitgave is verwerkt. Zo willen we met elkaar zorgdragen dat de gelden op
een juiste en leuke manier worden besteed. Met grote complimenten aan de A.C.!
Een mooie ontwikkeling is het beschreven antipest beleid, recent zijn Karin Veldhuizen en Esther Bouter
gestart als anti-pest coördinatoren op de wonderboom.
Karin heeft haar enthousiasme over dit onderwerp met ons gedeeld. Komende tijd zal dit op de gehele
school een vervolg gaan krijgen. We zijn erg benieuwd!
Samen met een afvaardiging van de personeelsgeleding en directie hebben we een goede vergadering
gehad. Meedenken over het onderwijs voor onze kinderen.
Lijkt het jou ook een uitdaging om deel uit te maken van de MR? We krijgen 3 vacatures, 2 voor de ouders
en 1 bij de leerkrachten.
Hieronder lees je, hoe jij je interesse in de MR kan laten blijken.
Groet
Marjolein de Raad,
(Pelle groep 6 en Rens groep 4)

Vacature MR-oudergeleding
Net zoals alle andere scholen in Nederland, kent onze school een Medezeggenschapsraad (MR), waarin
zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd zijn. In verband met de uitstroom naar het voortgezet
onderwijs van de kinderen van twee van de leden, heeft de MR van de Wonderboom vacatures in de
oudergeleding. Wij doen hierbij een oproep aan ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen voor de
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Mochten kandidaten zich melden dan zullen we een
verkiezing houden.
Wat doet de MR?
Waar op leerlingniveau ouders en leerkrachten samenwerken om opvoeding en onderwijs zo goed mogelijk
vorm te geven, werken we op schoolniveau op een vergelijkbare manier samen. De MR vertegenwoordigt
ouders en personeel in het gesprek met de schoolleiding over het zo goed mogelijk vormgeven van het
onderwijs voor alle leerlingen van De Wonderboom. Voorbeelden van gespreksthema’s zijn: De jaar- en
meerjarenplannen van de school op het gebied van onderwijsontwikkeling, personeelsbeleid, de
jaarplanning en de rol van ouders in de school. Kortom: lid zijn van de MR geeft je de gelegenheid om een
constructieve bijdrage te leveren in het belang van alle leerlingen, ouders en leerkrachten van De
Wonderboom.
Wie zitten er in de MR?
De MR bestaat uit acht leden, 4 personeelsleden en 4 ouders. Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode
van drie jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode eenmaal herkiesbaar stellen.
Wat wordt er van een MR-lid verwacht?
Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij en
interesse in wat er op schoolniveau speelt, is veel belangrijker. Verder wordt van MR leden gevraagd
vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR
vinden ongeveer eens in de twee maand, 's avonds plaats.
Wie komen in aanmerking?
Iedere ouder/verzorger van een leerling op Wonderboom kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding
van de MR. Heb je interesse om de MR te komen versterken, willen wij jou van harte uitnodigen om een
mailtje te sturen naar mr.wonderboom@pcboamersfoort.nl met daarin een kort verhaal over jezelf met
een motivatie. Heb je nog vragen over deze vacature of wil je eerst eens een vergadering bijwonen, neem
dan contact op met een van de MR leden of mail naar mr.wonderboom@pcboamersfoort.nl
Met vriendelijke groet, namens de MR,
Wouter Hillen (Voorzitter)
15 maart
We hebben nog niet in kaart gebracht wat de stakingsbereidheid is van leerkrachten voor de landelijke
staking op vrijdag 15 maart. We informeren jullie daarover op een later tijdstip.
Ouder-kindgesprekken
Via Parro hebben jullie de mogelijkheid om in te tekenen voor de ouder-kindgesprekken. Deze ronde
voeren we gesprekken met alle ouders én de kinderen. We vinden het belangrijk om ook mét het kind in
gesprek te zijn en niet alleen over hem/haar te praten.
Alleen bij de allerjongsten vervangt het kennismakingsgesprek of het huisbezoek dit gesprek.
De ouder-kind-gesprekken worden op woensdag 13 februari in de middag – en avond gepland. Daarnaast
zullen de leerkrachten in die week andere tijden beschikbaar stellen.

Adviesgesprekken groep 8
Voor de leerlingen en ouders van groep 8 vinden de adviesgesprekken plaats. Er zullen adviezen zijn die
veranderen ten opzichte van het voorlopig advies, er zullen adviezen zijn waar we met elkaar over in
gesprek gaan en er zullen adviezen zijn die ten opzichte van het vooradvies onveranderd blijven en al
helemaal duidelijk zijn. De ouders van de kinderen waarvan het advies veranderd is, of waarvan wij denken
dat het goed is om nog wat verder met elkaar in gesprek te gaan over het advies worden uitgenodigd. Het
uitnodigen gebeurt na 6 februari omdat we die middag het advies definitief vaststellen.
Adviesroute Voortgezet Onderwijs in groep 6 t/m 8
Het is ons doel de kinderen zo te begeleiden, dat ze na de basisschool naar een school voor voortgezet
onderwijs kunnen die het beste past bij hun mogelijkheden en hun interesses. Om ouders en kinderen
vroegtijdig te betrekken bij het verwachte uitstroomprofiel van leerlingen naar het voortgezet onderwijs
hebben we een adviesroute opgesteld. De ouders van groep 6 en 7 ontvangen komende week, samen met
het rapport, de beschrijving van ons beleid.
Leerlingprognose schooljaar 2019 – 2020
Er is goed gereageerd op het oproepje in de vorige Info voor aanmeldingen van jongere broertjes en zusjes
geboren in 2015 of 2016. Hebben jullie dit nog niet gedaan? Het aanmeldformulier is verkrijgbaar op de
locatie Waterkers via onze administratief medewerkster, Chantal: admin.wonderboom@pcboamersfoort.nl
Verhuizen?
Zijn jullie van plan buiten de wijk te verhuizen en om die reden naar een andere school te gaan dan worden
we daar graag van op de hoogte gesteld: dir.wonderboom@pcboamersfoort.nl
Data
6 februari
8 februari
13 februari
15 februari
25 februari
4 maart
8 maart

Studiemiddag team (alle leerlingen vrij vanaf 11:30 uur)
Rapport mee
Ouder-kind-gesprekken
Warme truiendag
Voorjaarsvakantie
Teamstudiedag (alle leerlingen vrij)
Open ochtend

Met vriendelijke groeten,
Gonda Massier & Harmen Wimmenhove
Directieteam De Wonderboom
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