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ANDERE SCHOOLTIJDEN 

De vergadering van de medezeggenschapsraad (MR) is, om privéredenen, verplaatst van 

21 maart naar 26 maart. Het voorgenomen besluit van de directeur voor het invoeren 

van andere schooltijden is tijdens deze avond aangenomen door de MR-leden. Graag 

nemen we jullie mee in de keuze die is gemaakt. 

 

Uit de ouderraadpleging en de leerkrachtvragenlijst kwam een (lichte) voorkeur voor het 

vijf-gelijke-dagen-model naar voren. We hebben de mogelijkheden van dit model voor 

onze school met de werkgroep onderzocht. Wat kan er wel en wat niet, wat is er goed 

voor onze leerlingen, hoe zorgen we voor de meest effectieve leertijd voor de leerlingen, 

hoe kunnen we de rust zoveel mogelijk borgen voor leerlingen én voor leerkrachten,  

hoe zorgen we voor continuïteit? Allemaal vragen waar we een antwoord op hebben 

gezocht.  

 

We denken dat we met het vijf-gelijke-dagen-model, waarmee we van start gaan op 

maandag 26 augustus 2019, het meest kunnen voldoen aan al deze wensen. 

 

De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 14.15 

uur naar school. De leerkrachten eten met de kinderen, waardoor deze in hun eigen 

groep in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Daarna gaan alle kinderen een half 

uur naar buiten om te spelen. Tijdens de pleinwacht is er altijd een leerkracht aanwezig 

en een tweede persoon (onderwijs-ondersteunend personeel). 

 

Gedurende een schooldag hebben we steeds twee blokken van twee uur, waarin  

kinderen effectief kunnen werken en een blok van één uur, waarbij er ruimte is voor 

creatieve vakken, sociaal-emotionele ontwikkeling, enz. Deze blokken worden geschei-

den door een moment van rust (pauze), waarbij kinderen de ruimte krijgen om zich te 

ontspannen, om buiten te bewegen en een frisse neus te halen. 

Dit betekent vijf schooldagen met effectieve werktijd en effectieve rustmomenten.  

Aansluitend bij de behoefte van onze leerlingen en bij onze visie. 

 

De leerkrachten hebben iedere werkdag (in totaal) een half uur pauze tussen 08.30-

14.15 uur. Hiermee voldoen we aan de CAO voor het primair onderwijs. 
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“Volgend schooljaar gaan we 

van start met het vijf-gelijke-

dagen-model.” 

 

Team Montessorischool  

Haaksbergen 

Tijd Wat 

08.30-10.30 uur Blok 1 

10.30-10.45 uur Pauze 

10.45-12.45 uur Blok 2 (inclusief lunch) 

12.45-13.15 uur Pauze 

13.15-14.15 uur Blok 3 



BERICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Hoi allemaal, 

 

Zoals jullie hebben kunnen lezen hebben wij als MR ingestemd met een voorstel van de directeur, Barbara Keijzers, om andere 

schooltijden in te voeren. De schooltijden zijn met ingang van volgend schooljaar als volgt: vijf gelijke dagen van 8:30 uur tot 

14:15 uur.  

 

Wij willen bij dezen graag het standpunt van de oudergeleding van de MR toelichten. Judith Vlaming (namens de leerkrachten) 

en Patricia Lucas (namens de ouders) zaten in de werkgroep en hebben deelgenomen aan alle besprekingen. Ook zat er een 

tweede ouder in de werkgroep (Sietze Spijksma) en een tweede leerkracht (Esther Lutke Schipholt). 

We hebben gezien dat alle stappen zorgvuldig doorlopen zijn. Alle voor- en nadelen zijn afgewogen door en voor alle partijen. 

Ook is de uitkomst van de ouderraadpleging voortdurend meegenomen in het proces. 

 

Voor ons als ouders binnen de MR hieronder de belangrijkste punten om in te stemmen: 

1. Er komt rust tussen de middag / tijdens het middageten door het eetmoment met de docent. 

2. Alle momenten van pauze-afwezigheid van een of meerdere juffen wordt opgevangen door de andere juffen of ander  

onderwijs-ondersteunend personeel. 

3. Opvullen TSO wordt steeds moeilijker, dit is opgelost door invoering van de andere schooltijden. 

4. Kinderen krijgen een overzichtelijke weekindeling, met iedere dag goede momenten van 'effectieve leertijd'. 

5. Docenten stemmen er ook mee in. 

 

Punten 1 en 2 zorgen voor continuïteit. Dit is voor ons een belangrijke reden om in te stemmen.  

Voor vragen, schiet ons gerust aan. 

 

Hartelijke groet, Patricia Lucas (secretaris MR) en Esther Diepenmaat (voorzitter MR) 

 

PODIUMSPEKTAKEL 

Dinsdagochtend 9 april gaan de kinderen van groep 4 en groep 5 samen met Karin W. meedoen aan het podiumspektakel in  

Theater De Kappen. Daar we vroeg beginnen, vragen we u om uw kind ’s ochtends om 8.20 uur bij de hoofdingang van Theater De 

Kappen af te zetten. Graag met hun tas met eten en drinken. Het spektakel duurt de hele ochtend.  

Aan het eind van de ochtend zal Karin samen met de kinderen naar school teruglopen, zodat ze hun lunch op school kunnen eten.  

Groep 3 en groep 6 blijven op school bij Karin O. en Meral.  

 

 

KONINGSSPELEN 

Dit jaar worden de Koningsspelen gehouden op vrijdag 12 april van 8.30 tot 12.00 uur op school. We be-

ginnen om 8.30 uur met een gezamenlijk ontbijt voor alle kinderen, verzorgd door de school. Studenten 

van de opleiding Sport en Bewegen verzorgen het programma. Het is fijn voor de kinderen om die dag in makkelijke kleding te ko-

men i.v.m. de spelen. Om 12.00 uur is het programma afgelopen en kunnen de kinderen naar huis. We hopen met elkaar op een 

gezellige sportieve Koningsdag. 

De Koningsspelencommissie 

 

 

PASEN 

De paasviering is donderdag 18 april. We lunchen op deze dag met alle kinderen op school. Graag uiterlijk 

woensdag 17 april een tasje meenemen naar school met hierin een bord en bestek, voorzien van de naam van 

uw kind(eren). Doordat we met elkaar lunchen en alle kinderen op school blijven tijdens de pauze, volgen we 

op deze dag het continurooster. Dit betekent dat de kinderen van groep 1 t/m 8 om 14.15 uur uit zijn. Het 

ontbijt wordt verzorgd door de oudercommissie.  



NIEUWS UIT GROEP 1/2 
 

 

HET SKELET 

 

De afgelopen periode hebben we gewerkt rond het thema 

“Het skelet”; waar kun je in je lichaam allemaal botten voelen 

en waarom kunnen onze armen en benen buigen? We hebben 

geleerd dat er gewervelde en ongewervelde dieren bestaan. 

Een aantal kinderen wilden ineens graag ’s avonds kippen-

pootjes eten en natuurlijk gingen de botjes mee naar school. 

De overstap naar dinosauriërs was zo gemaakt. Botten die je in 

de grond kunt vinden van hele grote dieren; fascinerend na-

tuurlijk! En dan mooie woordenschatwoorden leren, zoals 

“fossiel”  en “archeoloog”. Op onze aandachtstafel hebben we zelfs een fossiel van 

een dinopoot, dus die hebben we zelf ook gemaakt van klei.  

 

HUISBEZOEK 

De komende periode gaat Esther weer op bezoek bij de nieuwe leerlingen van de 

groep. U kunt zelf intekenen voor deze bezoekjes. De lijst hangt op het prikbord bij de 

deur van groep 1/2. 

 

 

 

 

PERSONEEL 

Stèphanie Weeïnk is per 1 april weer volledig aan het werk. We zijn blij dat het  

goed met haar gaat en vooral om haar weer voor de groep te zien. Tot aan de  

zomervakantie zijn Karin Ossenkoppele en Stèphanie Weeïnk de vaste leerkrachten 

voor groep 3/4. Een aantal woensdagen zal Stephanie Hazejager nog voor de groep 

staan, dit heeft te maken met de aanstelling van Stèphanie Weeïnk (het aantal uren 

dat zij moet werken). 

 

 

INTERN BEGELEIDER 

De afgelopen periode hebben we een vacature geplaatst voor de functie van intern 

begeleider bij ons op school. Neomi Berkowitz is tot aan de zomervakantie als interim 

intern begeleider verbonden aan onze school. Daarna gaan we verder met onze ‘eigen’ 

intern begeleider. Meer dan veertig sollicitanten hebben gereageerd op de vacature. 

Afgelopen week hadden we de eerste gesprekken met zes kandidaten. Hieruit zijn drie 

kandidaten gekozen die volgende week voor een tweede gesprek komen. We vertrou-

wen op een goede uitkomst en weten dan volgende week wie vanaf augustus 2019 de 

intern begeleider van Montessorischool Haaksbergen wordt. Op deze manier hebben 

we genoeg tijd voor een inwerkperiode en goede overdracht. We houden u op de 

hoogte. 

 



Kalender april 

 

3 april    Vergadering oudercommissie 

4 april     Technieklokaal groep 7/8 

9 april    Podiumspektakel groep 4/5 

10 april    Handbaltoernooi groep 7/8 

12 april     Koningsspelen 

18 april    Paaslunch 

19 april - 3 mei   Meivakantie 

 

De jaarkalender staat op onze website en op de SchoolApp. 

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

Contact  

 

Montessorischool Haaksbergen 

Weertseriet 19 

7481 BC  Haaksbergen 

 

Telefoon: 053-5724076 

E-mail:  info@montessorihb.nl  

Website: www.montessorihb.nl 


