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PLUSKLAS
Sinds enkele jaren hebben wij een plusklas op Burgst. Deze wordt geleid door Delsey Beesems, 1x per
2 weken op dinsdagmiddag op locatie Kroeten. De plusklas is voor kinderen van groep 6, 7, en 8 van
de beide locaties. Het initiatief voor plaatsing van een kind in de plusklas wordt genomen door de
intern begeleider en de leerkrachten van het kind samen waarbij meerdere criteria een rol spelen.
Bijv.: Het kind valt op door (ontwikkelings-)gedrag dat bij een hogere leeftijd past, het kind is aan het
onderpresteren, het leerlingvolgsysteem geeft (plotseling) een ander beeld dan verwacht.
Vervolgens worden ouders, leerling en leerkracht gevraagd om een digitale vragenlijst omtrent
meerbegaafdheid in te vullen. In een overleg met ouders, leerkracht(en) en intern begeleider worden
de gegevens geanalyseerd en de onderwijsbehoeften van het kind worden geïnventariseerd en
besproken. Mogelijke acties zijn daarna dat het kind:
 in het verdiepte arrangement komt en/of
 verrijking krijgt binnen de groep,
 een periode naar de plusklas gaat,
 de procedure versnellen gaat volgen.
Het zorgteam beslist of een leerling toegelaten wordt tot de plusklas.
Per schooljaar zijn er 2 plusklasperiodes. De plusklasleerling maakt voor deze periode i.s.m. ouders,
leerkracht(en) en plusklasbegeleider een persoonlijk kindplan op basis van 3 streefdoelen op het
gebied van leren denken, leren leren en leren leven.
Aan het eind van de periode wordt het kindplan schriftelijk geëvalueerd door het kind zelf in
samenwerking met ouders, leerkracht en plusklasbegeleider.
Er wordt bekeken of de gestelde doelen behaald zijn en of er een vervolg op de plusklas komt in de
tweede periode van het jaar. Het kan dus zijn dat een leerling één periode in de plusklas zit, maar
twee periodes is ook mogelijk. Elke periode opnieuw worden persoonlijke doelen geformuleerd en
geëvalueerd. Het persoonlijk kindplan met de evaluaties wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.
In de plusklas komen de kinderen in aanraking met “peers”, ontwikkelingsgelijken. Het is voor deze
kinderen fijn te ervaren dat er meer kinderen zijn zoals jij, die snappen waar jij over praat en
nadenkt. Er zal in de plusklas veel ruimte zijn om ervaringen met elkaar te delen en te reflecteren op
jezelf en de ander. Oplossingsgerichte gespreksvoering is daarbij een belangrijke werkvorm.
De kinderen die de plusklas bezoeken hebben behoefte aan:
1. Uitdagende lesstof, die buiten het normale patroon van het onderwijs van de basisschool valt;
2. Het kunnen experimenteren met verschillend materiaal of vanuit een probleemstelling;

3. Samenwerking met andere kinderen, die hun denkniveau kunnen volgen en daarop adequate
reacties kunnen geven;
Daarnaast is het voor deze kinderen van belang, dat zij in een veilige omgeving ervaring kunnen
opdoen met:
 Het feit dat taken meer tijd kunnen vragen, dan zij gewend zijn.
 Het plannen en structureren van taken.
 Het feit dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn en dat daar over gediscussieerd kan worden.
 Het feit dat fouten maken mag en dat het niet erg is.
 Samenwerken met andere kinderen en de moeilijkheden die daarbij horen, leren uitpraten en er
oplossingen voor bedenken.
Doelstelling Plusklas:
De Plusklas is een plek waar het kind even helemaal zichzelf kan zijn, zich niet hoeft aan te passen of
in te houden, omdat anderen hem anders ‘raar’ of een ‘wijsneus’ vinden. Het is een plek waar het
kind zich gezien en geaccepteerd moet voelen. Het ontdekt dat er ook andere kinderen zijn die
hetzelfde in elkaar zitten, er is herkenning. De werkhouding verbetert doordat het kind hier ervaart
dat er ook dingen zijn die het niet in één keer perfect kan, maar waar het zich echt voor moet
inspannen. Als gevolg hiervan nemen de motivatie, het zelfvertrouwen en het plezier toe: het kind
komt beter in zijn vel te zitten.

LERARENTEKORT
Vanuit de media zult u ongetwijfeld weten dat er een tekort aan leraren is en dat dit tekort de
komende jaren dramatisch zal oplopen als er geen extra maatregelen genomen worden.
Dit gegeven is één van de actiepunten waarvoor in oktober een dag gestaakt is.
We melden u hierbij dat dit probleem ook voor Burgst nadrukkelijk speelt, ook al zult u daar als
ouders niet steeds iets van merken. Het is moeilijk tot onmogelijk om een zieke leerkracht te
vervangen. Vervanging voor andere zaken zoals privé-omstandigheden of een dag een extra
leerkracht om te assisteren bij toetsen staat op een nóg lager pitje. Extra hulp bij toetsen is in een
aantal gevallen onontbeerlijk, denkt u aan de Herfstsignalering in groep 3. Dat is een mondelinge
toets die de leerkracht moet afnemen en daarvoor is 10-15 minuten per kind nodig. Het is, zeker in
een grote groep 3, onmogelijk om de kinderen aan het werk te zetten en dan in een klashoekje een
kind te gaan toetsen. In een bovenbouwgroep waar een toetsje technisch lezen 3 minuten per kind
kost heeft de leerkracht wat meer opties om dat zelf te doen.
Het blijft dus een uiterst belangrijke zaak dat er in de toekomst méér jonge mensen voor het
onderwijs willen kiezen en dan óók voor het
Basisonderwijs, vandaar dat wij #POinactie ook
ondersteunen!
Op donderdag 5 oktober is een deel van ons
team naar Den Haag afgereisd om te gaan staken.
Het doel van deze staking is, na het verspreiden
van verschillende slogans, ongetwijfeld bij u
bekend.
Ook namens de MR willen we u bedanken voor
uw begrip en steun!
Hoe staat het er nu voor?
De avond vóór de staking werd bekend gemaakt dat het nieuwe kabinet 500 miljoen vrij zou maken
voor de aanpak van de werkdruk. Uit het regeerakkoord blijkt echter dat het gaat om een opbouw
tot 430 miljoen (450 miljoen is genoemd, hiervan gaat echter 20 miljoen naar de kleine scholen).

In 2018 zal er slechts 10 miljoen worden vrijgemaakt voor de werkdruk, in 2019 zal dat 175 miljoen
zijn en het jaar daarop volgend 325. Daarnaast kwam deze week het bericht dat er nog eens 61
miljoen euro van dit bedrag af gaat wegens een nog niet verrekende bezuiniging.
Werkdruk, grote groepen, dát is juist een heet hangijzer voor veel leerkrachten, waar ook jullie
kinderen de dupe van zijn! Om te lezen dat daar pas in 2019 een (te kleine) stap in gemaakt gaat
worden die verre van toereikend is, is onbegrijpelijk.
Afgezien van het tijdspad, is de volledige (en benodigde) eis van 500 miljoen niet ingewilligd.
In augustus heeft het demissionair kabinet toegezegd 270 miljoen vrij te maken voor de salarissen
van de leerkrachten. Deze 270 miljoen zien we inderdaad terug onder de noemer ‘modernisering
CAO primair onderwijs’. Naast dat dit neerkomt op een luttele 2-3% salarisverhoging, hangt het
kabinet hier ook nog voorwaarden aan, zo krijgt onderwijspersoneel geen aanvulling meer op een
eventuele WW-uitkering. De benodigde 900 miljoen om de salarissen recht te trekken, is bij deze nog
lang niet in zicht.
#POinactie heeft voor 12 december een volgende stakingsdag gepland. Het is nog niet bekend of de
nutsscholen hier weer aan deel gaan nemen. Zodra er meer bekend is hoort u dit uiteraard van ons.

OUDERGESPREKKEN
Op donderdag 16 en maandag 20 november zijn de eerste centrale oudergesprekken van dit
schooljaar. We verwachten alle ouders tijdens dit Vorderingengesprek van 10 minuten.
Zoals gebruikelijk vragen we u om hiervoor op school te komen intekenen, u heeft daarover al een
mail ontvangen. Tekent u niet in dan deelt de leerkracht u op een nog beschikbare dag en tijd in.
We wensen alle ouders en leerkrachten positieve en opbouwende gesprekken toe!

STUDIEDAG
Op woensdag 15 november zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag.
Deze studiedag is voor de gehele SNB, dus alle Nutsscholen in Breda doen hier aan mee.
De ongeveer 150 medewerkers van onze Stichting zijn deze dag op de “Uitvindfabriek” aan de
Terheijdenseweg. Na een lezing zijn er de rest van deze dag workshops waarin Ontdekkend leren,
Ervaren en het maken van Ontwerpen centraal staat.

Bericht van de MR: TEVREDENHEIDSPEILING
Geachte ouders en/of verzorgers,
Zoals u in laatste Heksenketel heeft kunnen lezen, wordt u volgende week uitgenodigd om deel te
nemen aan de Oudertevredenheidspeiling. In deze enquête staan vragen over hoe u de school en
het onderwijs ervaart.
De MR is verheugd dat de komende periode deze oudertevredenheidspeiling weer plaatsvindt. Dit
onderzoek is een digitale peiling die ouders vraagt naar bijvoorbeeld hun bevindingen over het
schoolklimaat, de schoolcultuur, de leerlingondersteuning, huisvesting en voorzieningen. De
uitkomsten geeft ons als MR ook de mogelijkheid om samen met de school en directie te kijken hoe u
de school ervaart en dit als input te gebruiken voor verbetertrajecten en het kwaliteitsbeleid.
Deze enquête wordt afgenomen in samenwerking met “WMK-PO (Werken met Kwaliteit)”. Het
voordeel hiervan is dat uw antwoorden professioneel en volstrekt anoniem verwerkt worden.
Omdat de peiling ook op andere basisscholen in Nederland wordt afgenomen, kunnen de resultaten
worden vergeleken met een landelijk gemiddelde.
De school wil alle ouders in de gelegenheid stellen om tijdens de komende ouderavonden de
enquête gelijk in te vullen op een computer op school.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de enquête tijdens de ouderavond in te vullen, kunt u ook
een inlogcode ontvangen waarmee u thuis de enquête kunt invullen.
De verwachting is dat de uitslag en rapporten begin december beschikbaar zijn.
De hoofdlijnen van de rapportage worden aan ouders/verzorgers en personeel bekendgemaakt en
zullen gebruik worden als input voor het schoolplan van de komende jaren.
We hopen dat u de tijd neemt de vragenlijst in te vullen.
Hoe hoger de respons, hoe groter de betrouwbaarheid van de uitslag van de peiling.
Dank alvast voor uw medewerking,
Namens de medezeggenschapsraad
Jeroen van Rosmalen - Voorzitter

 toevoeging vanuit de school:
Tijdens de ouderavonden is er voor elke ouder een blanco gesloten envelop beschikbaar.
Daarin vindt u een inlogstrookje waarmee u op de website van WMKPO de vragenlijst kunt invullen.
U kunt dit direct na uw oudergesprek doen op computers die in de school daarvoor beschikbaar zijn.
Vult u de vragen liever thuis in dan neemt u dit envelopje mee naar huis.
Zoals hiervoor is aangegeven is deze peiling volledig anoniem. De school ontvangt een centrale
rapportage op basis van alle gegeven antwoorden welke niet zijn te herleiden tot individuele ouders.

PARKEREN
We willen graag alle ouders er nogmaals aan herinneren dat
het van groot belang is om rondom de school op een veilige
en correcte manier te parkeren! Er zijn niet altijd genoeg
plaatsen maar dat is een gegeven waar we helaas niets aan
kunnen veranderen.
Vanuit Kroeten komen klachten dat auto’s op de stoep
gezet worden en dat is gevaarlijk met veel kinderen rondom
de school.
Ook op de Groene Hil blijft het geregeld voorkomen dat
auto’s half op de stoep staan of vóór de oprit van de buren.
Dit is natuurlijk heel ongewenst ook al staat u daar maar even.
Let u ook op de invalidenparkeerplaats op de Groene Hil? Daar staan geregeld auto’s op zonder de
vereiste invalidenkaart. De boete bedraagt € 360,- …
We rekenen graag op uw medewerking!

BURGST nodigt u uit voor de

Thema-avond Veilig Internet!
25% van de kinderen heeft een expliciete foto op zijn telefoon.
Uw kind ook?
U bent rolmodel voor uw kind. Ook op gebied van media.
It’s a jungle out there: de online wereld is wreed!
Online zijn: met welke regels?

woensdagavond 29 november van 19.30 uur tot 21.00 uur
ICT en jongeren, een perfecte combinatie: met mobieltjes en tablets, of computers zitten ze op GTA
V, WhatsApp, Youtube, Instagram, Facebook. 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? Weten ze dat hun profiel altijd
vindbaar is en alles wat ze er op zetten, nooit meer verdwijnt? Hoe gaan zij om met extreme beelden
van seks en geweld? Weet u hoe zij de techniek gebruiken en met uw tablet en apps in de weer zijn?
Hoe gaat u hiermee om als ouder?
Ivo Wouters laat u kennis maken met de internetwereld van de jeugd en informeert u over de
mogelijkheden: 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 spreekt namens www.ouderavond.nl, een onderdeel van de Nationale Academie voor
Media en Maatschappij. Hij ging na zijn carrière als leraar voor verschillende organisaties aan de slag
als mediawijsheid-specialist voor primair en voortgezet onderwijs. Hij is bijna 10 jaar actief op het
gebied van media en kinderen, als brug tussen onderwijs, ouders en het kind.
De Academie biedt deskundigheidsbevordering (waaronder de Mediacoach) voor professionals over
mediaontwikkelingen. Twitter: @ivowouters en @ouderavond!
Uw 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. Ook (juist) als uw kind in de onderbouw zit

en nog niet (veel) met internet doet, bouwt u middels deze avond een voorsprong op in de
begeleiding van uw online kind.
De school ontvangt u op woensdag 29 november graag vanaf 19.30 uur om na een kopje koffie van
start te gaan.

……………………………………………………………..  ………………………..………………………………….

Omdat wij graag willen weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen, verzoeken wij u deze strook
in te vullen en door uw kind bij de eigen leerkracht te laten inleveren.
U kunt deze strook uiteraard ook meenemen en inleveren op de komende gespreksavonden.
Uiterste inleverdatum: maandag 20 november
Voor bovenstaande bijeenkomst geven zich op de ouder(s)/verzorger(s) van:
uit groep:
Wij komen met

personen.

Ik heb de volgende vraag over mijn online kind(eren):

______


Als u dat gemakkelijker vindt kunt u de gevraagde gegevens van bovenstaand
aanmeldstrookje desgewenst ook mailen naar p.duijvelaar@nbsburgst.nl

= = = = = = = = = = = ingezonden bericht = = = = = = = = = =

Opvoedondersteuning geven in gezinnen?

CJG Breda heeft plek voor vrijwilligers
Heb jij ervaring met opvoeden en kun jij vanuit een open houding anderen ondersteunen? Dan is
vrijwilligerswerk bij CJG Breda misschien iets voor jou. Binnenkort starten we met een nieuwe cursus
voor CJG-vrijwilligers die opvoedondersteuning kunnen geven in gezinnen.
Gezinnen kunnen soms om allerlei redenen tijdelijk extra ondersteuning gebruiken. CJG Breda traint en
begeleidt vrijwilligers om hen een steuntje in de rug te bieden. Je ondersteunt ze bij het vinden van
antwoorden op vragen. Bijvoorbeeld over het opvoeden van kinderen, het organiseren van het
huishouden of het aangaan van sociale contacten. Het doel van jouw ondersteuning is dat het gezin
zelfstandig verder kan. Je lost niet de problemen voor de ander op maar helpt de ander om dit zelf te
doen. Het doel van jouw ondersteuning is dat het gezin zelfstandig verder kan.
Scholing en begeleiding
Als CJG-vrijwilliger sta je er niet alleen voor. Naast de cursus bieden we je begeleiding en
deskundigheidsbevordering. Ook organiseren we regelmatig themabijeenkomsten over allerlei
interessante onderwerpen waar je je ervaringen kunt delen met andere vrijwilligers.
Je maakt onderdeel uit van een team van CJG-vrijwilligers en professionals.
Data cursussen
De volgende cursus start op maandagavond 5 februari De vervolgbijeenkomsten zijn op:
19 en 26 februari van 19:30 tot 21.30 uur.
Locatie: Social Work Breda – Lelystraat 4.
Informatie en aanmelden
Heb je interesse? Meld je dan aan. Dit doe je door een mail te sturen naar:
vrijwilligers@cjgbreda.nl of contact opnemen met Sanne Bouw 06-23769258 (gezinnen), tel: 0623114262
Of neem een kijkje op www.cjgbreda.nl/vrijwilligers

