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MEDEDELING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten die elke maand met het
managementteam (MT) van school overleggen over alle zaken die de school aan gaan.
De onderwerpen die aan bod komen zijn heel divers: van speeltoestellen tot roosters tot
groepsindeling en nog veel meer. Afgelopen maand heeft de MR, op aangeven van enkele ouders,
met het MT gesproken over de ban op sommige versiering tijdens feesten.
Zo zou de kerstengel, net als het paasei, niet toegestaan zijn. Dit blijkt op een misverstand te
berusten. Dus de kerstengel kan weer gewoon in de kerstboom op school.
Als u iets heeft voor de MR dan kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar
mrburgst@gmail.com. Wij horen graag van u !

ONTRUIMINGSOEFENINGEN
Deze week zijn er op beide locaties weer ontruimingsoefeningen gehouden. Op Kroeten was dat op
maandagmiddag en op de Groene Hil op dinsdagmiddag.
Toen ineens ’s middags de ontruimingssirene klonk gingen
alle kinderen met hun leerkracht zo snel en ordelijk mogelijk
naar het verzamelpunt buiten. De kinderen op Kroeten
hebben al wat meer ervaring met ontruimen, zij hebben een
onaangekondigde oefening gehouden. Op de Groene Hil
moeten we nog wat inhalen dus hier hadden de
leerkrachten tijdig ingefluisterd gekregen dat er een oefening zou komen. Maar de volgende keer zal
ook op de Groene Hil de sirene plotseling en zonder aankondiging klinken.
Op beide locaties was iedereen in slechts enkele minuten het gebouw uit, dus dat is in elk geval een
goed resultaat! Het is goed om te zien dat het specifieke geluid van de sirene (slow-whoop) bij de
kinderen bekend is en dat ze weten wat er dan verwacht wordt. Sirene = het gebouw uit.
Natuurlijk hopen we dat het altijd bij oefenen zal blijven!

PASSEND ONDERWIJS
Het zal u vast niet ontgaan zijn in de media: Passend onderwijs wordt in augustus 2013 ingevoerd.
Wat gaat er dan in ieder geval veranderen?
• Alle scholen krijgen zorgplicht; dat houdt in dat alle kinderen worden
aangemeld bij de school in de buurt en dat de school verplicht is om
in overleg met de ouders een goede plaats voor ieder kind te vinden.
Dat is bijna altijd op de school waar wordt aangemeld, maar het kan

•
•

•

ook zijn dat een kind onderwijs nodig heeft wat die school niet kan bieden en dan is de
school verplicht om samen met de ouders een andere school te vinden. De ouders hoeven
vanaf die tijd niet meer zelf verschillende scholen langs om een plaats voor hun kind te
vinden.
Alle scholen moeten een zorgprofiel hebben waarin staat welke kwaliteiten we op school
hebben, aan welke onderwijsbehoeften van verschillende kinderen we kunnen voldoen en
aan welke niet.
Om dat goed in kaart te brengen zijn we op Burgst begonnen om de onderwijsbehoeften van
alle kinderen in de klas in een Groepsoverzicht samen te brengen waarbij vragen worden
beantwoord zoals: wat zijn stimulerende leerfactoren, wat zijn belemmerende factoren en
wat hebben de kinderen in mijn klas nodig?
Daarna inventariseert de leerkracht alle onderwijsbehoeften van zijn/haar klas en maakt
keuzes waar extra aan gewerkt wordt.

Wat betekent dat voor u als ouders?
Samen met de leerkracht bespreekt u tijdens de oudergesprekken wat er goed gaat, wat nog moeilijk
is en wat uw kind nodig heeft.
De leerkracht inventariseert dat van de hele groep en maakt een keuze met welke
onderwijsbehoeftes hij/zij in deze groep als eerste aan de slag gaat.
Het is voor de leerkracht meestal niet mogelijk om aan alle onderwijsbehoeftes van de kinderen
tegemoet te komen; op deze manier wordt een zo verantwoord mogelijke keuze gemaakt.
De school krijgt zo een steeds beter zicht op zorg die we wel kunnen bieden en zorg die we (nog) niet
kunnen bieden, zodat we in augustus 2013 klaar zijn voor passend onderwijs!
We wijzen u er op dat het bovenstaande wordt meegedeeld naar aanleiding van politieke
beslissingen. Het is (helaas) altijd mogelijk dat de politiek in de komende periode aangepaste
besluiten neemt waardoor zaken kunnen veranderen. We houden u uiteraard op de hoogte.

INTERNET INFORMATIE-AVOND
Heeft uw kind ook HYVES, FACEBOOK of MSN?
Geeft dat ook wel eens problemen ????
NBS Burgst nodigt u uit voor de
Thema-avond: Mijn kind en Internet
dinsdag 29 november van 19.45 – 22.00 uur, locatie Groene Hil
MSN, Hyves, YouTube, Runescape, World of Warcraft. Enkele voorbeelden van populaire plekken op
internet. Niet voor niets. Er is veel leuks te beleven. Maar er is ook een keerzijde waar ouders zich
regelmatig zorgen over maken. Hoe voorkom je scheldpartijen en bedreigingen? Zijn kinderen zich
altijd bewust van de openbaarheid van internet? Hoe gaan zij om met extreme beelden van seks en
geweld?
In hoeverre zijn kinderen zelf in staat om consequenties van hun activiteiten te overzien?
Ook op Burgst schrikken we geregeld van het (pest)gedrag van onze kinderen op internet; enkele
voorbeelden:
• ‘Vrienden’ worden met vreemde mannen
• Sexueel getinte teksten doorsturen als dat wordt gevraagd
• Elkaar uitschelden en aanspreken met scheldwoorden via hyves
• Opmerkingen maken over het buiten sluiten of negeren van kinderen via hyves/MSN
• Pesten via hyves/MSN, enz.

Ivo Wouters* laat u kennis maken met de internetwereld van de jeugd en informeert u over de
mogelijkheden en waarom kinderen doen wat ze doen. Veel beelden, onderzoeken en foto’s helpen
u uw kind te begrijpen en begeleiden. De avond is interactief. U wisselt meningen en ervaringen uit.
*) Ivo Wouters (1974) richtte na een loopbaan als leraar het onderwijsadviesbureau Bureau C&I
(www.bureauceni.nl) op en is media-en ict specialist voor primair en voortgezet onderwijs.

Onze school neemt het initiatief het ‘grijze’ internetgebied (tussen school en thuis) samen te
verkennen. Uw aanwezigheid is van groot belang, om samen aan de slag te gaan en de digitale
snelweg zo prettig mogelijk te maken voor uw kinderen.
Wij ontvangen u graag vanaf 19.45 uur om na een kopje koffie van start te gaan.
Vandaag krijgen alle oudste kinderen een brief op papier mee over deze avond met daaraan een
aanmeldstrook.

INTERNET
Omdat onze servers met vele gebruikers nogal wat
internetcapaciteit vragen is het noodzakelijk om over te
schakelen naar een veel snellere verbinding.
Na uitgebreid onderzoek zullen wij komende week
overstappen naar ZIGGO-Zakelijk. We hopen dan dat de
nu voorkomende problemen als een (zeer) trage of zelfs
uitvallende verbinding tot het verleden zullen behoren.
Aanstaande maandag gaan monteurs van ZIGGO op
beide locaties aan de slag. We wijzen u er op dat we op
maandag hierdoor mogelijk niet of lastig bereikbaar zijn
via de email. De telefoonverbinding werkt wel gewoon.

SINTERKLAAS KROETEN
Het sinterklaasfeest staat voor de deur.
Op maandag 5 december zal de Sint de locatie Kroeten bezoeken.
Het is handig dat u voor die dag het volgende weet:
• Het Sinterklaasthema start op woensdag 16 november
• Er komt een voorpiet op school en gaat de klassen langs.
• Op 24 november wordt in alle klassen de schoen gezet.
• Op 5 december starten we de dag net als anders. Dus om 8.30 uur begint
de school.
• De kinderen hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen. De school zal daar voor
zorgen.
• In de loop van de dag zal Sinterklaas met de pieten alle de groepen langs gaan.
• In de onderbouw krijgt ieder kind een eigen cadeautje van de sint.
• De midden- en bovenbouw maken voor elkaar een surprise t.w.v. € 3,00. Ook krijgen zij van
de sint een groepscadeau.
Wij verwachten dat het een gezellige dag wordt!
We wijzen u er nog op dat alle kinderen op dinsdag 6 december vrij zijn.
Ook de Groene Hil wordt natuurlijk niet vergeten door de Sint! Ouders van de Groene Hil ontvangen
nog nader bericht over de sinterklaasviering daar.

ARTIKEL UIT DE KRANT

Vurige strijd om beste verkeersschool
Auteur: door Marieke Smits | donderdag 20 oktober 2011

De verkeersquiz, een initiatief van Veilig Verkeer Nederland, wordt fanatiek gespeeld. Door soms stiekem bij de buurman of
buurvrouw te kijken, slaan de groepen acht van De Zandberg, De Griffioen, De Hoogakker, de Petrus en Paulusschool, Burgst
en Dr. de Visserschool zich er doorheen. foto Marieke Smits

TETERINGEN - Uit de aula van Scala klinkt een oorverdovend en aanhoudend gejuich.
Spandoeken met leuzen als 'hup, hup Burgst, zet hem op: want wij zullen winnen en zijn top', steken
de lucht in. De finale van de Bredase verkeersquiz tussen zes basisscholen is begonnen. Kinderen,
ouders en docenten kijken enigszins gespannen om zich heen. Wie wordt Breda's beste
verkeersschool?
De groepen acht, allemaal in verschillende kleuren shirts, turen in opperste concentratie naar het
podium, waar afgevaardigden van hun klas per ronde vragen moeten beantwoorden. Het
competitiegevoel heeft de overhand bij de scholieren, toch gaat het hier ook om het leren van de
verkeersregels. "Er is gekozen voor groep acht omdat die volgend jaar vaak langere stukken moeten
fietsen en dus meer met verkeerssituaties te maken krijgen. De quiz is zo opgesteld dat ze
spelenderwijs de regels oppakken", licht wethouder Saskia Boelema toe, die de finale opende.
De soms lastige vragen (wie is de minister van infrastructuur en milieu?) laten de scholieren af en toe
zweten. Als de presentator de bedenker van de vragen aanwijst, die verscholen zit achter De
Zandberg, klinkt er dan ook een bedaard boe-geroep. Een jongen ziet echter zijn kans schoon en
vraagt hem zachtjes: "Henk, wat is het antwoord op de volgende vraag?"
Toch zijn de vragen niet lastiger dan in de voorrondes, waarbij veel scholen al afvielen, vindt jurylid
Mario van Hilst. Vandaag heeft hij 'twee petten' op: hij is er als voorzitter Veilig Verkeer Nederland Breda en als verkeerspolitie. "De quiz is niet moeilijker, maar in een andere vorm gegoten. Het is
interactiever bijvoorbeeld door het spelletje 'ren je rot'."
Na een spannende gelijke stand, is het de Griffioen die zich een jaar lang de beste verkeersschool van
Breda mag noemen. Een mooie titel, hoewel groep acht voornamelijk blij lijkt met de enorme beker.
Burgst eindigde op de tweede plaats!

PARKEREN BIJ DE SCHOOL
Wij berichtten u al eerder over het parkeergedrag tijdens het brengen en halen van de kinderen, vooral bij slecht
weer. De aangegeven situaties gelden in grote lijn voor beide locaties van Burgst. Zowel op de Groene Hil als
op Kroeten zijn goede afspraken noodzakelijk omdat de aanwezige (parkeer)ruimte nu eenmaal erg beperkt is.
Naar aanleiding van een extra bericht wat onlangs aan de ouders van de Groene Hil is gemaild kregen we
onderstaande reactie van een ouder die in de Groene Hil woont:

Als het weer slechter wordt merk je dit meteen aan het aantal auto's dat in de Groene Hil parkeert,
maar ook aan het parkeergedrag. Laatst op een regenachtige middag bij het uitgaan van de school

heb ik even geteld: 5 opritten werden geblokkeerd. Of mensen nu thuis waren of niet, zonder blikken
of blozen wordt de auto voor je oprit gezet.
Tevens wil ik graag een geheel andere blik hierop geven. Ik ben namelijk werkzaam bij de
ambulancedienst in Breda. Vanuit dit oogpunt bekeken is de straat 3 x per dag een kwartier totaal
ontoegankelijk voor hulpdiensten. Aangezien onze meest logische aanrijroute vanaf de
richting Ganzerik loopt (ivm drempels en dergelijke) is met een ambulance de straat inrijden dan niet
mogelijk, laat staan met een (veel groter) brandweervoertuig. Vooral de auto's die (half op straat)
geparkeerd staan voor het trapveldje aan het begin van de Groene Hil zorgen hier voor een
probleem. Natuurlijk lijkt de kans gering dat net op deze momenten een hulpverlening in de straat
plaats moet vinden, maar… er fietsen en lopen veel kleine kinderen en rijden er veel auto's in een
onoverzichtelijke situatie. Ik moet er niet aan denken dat een ambulance in zo'n scenario niet bij de
patiënt kan komen, of dat mijn huis afbrandt in zo'n geval. Ik hoop dus van harte dat alle ouders
meewerken om de afspraken rondom het parkeren na te komen.

VORDERINGSGESPREK
Op 17 en 21 november vinden weer de Vorderingsgesprekken plaats. Alle ouders worden dan
verwacht om met de leerkracht(en) van hun kind(eren) te spreken over de stand van zaken tot nu
toe. U ontvangt nog nader bericht inzake het intekenen op een dag en tijd.
De ouders van (jongste) kleuters die in deze periode ook een KIJK-gesprek hebben met de leerkracht
hebben geen extra vorderingengesprek, tenzij er een dringende aanleiding is om wel met elkaar te
spreken.

BERICHT VAN HET CJG
Onderstaande folder plaatsen wij op verzoek van het CJG.
Voor opgave of meer informatie kunt u ook contact opnemen met onze school CJG-er, Hanneke
Jobse. Haar mailadres is: hanneke.jobse@cjgbreda.nl

