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  Schooljaar 2017/2018  Nieuwsbrief nummer  1 

 

 

Belangrijke data 
Woensdag 4 oktober    Opening Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’ 

Donderdag 5 oktober   Dag van de leerkracht / school dicht vanwege staking 

Vrijdag 6 oktober    Schoolfotograaf 

Dinsdag 10 oktober    Zwemmen gr 5/6 

Woensdag 11 oktober   Boekenmarkt van 12.30u tot 14.00u. 

Maandag 16 t/m vrij 20 okt  Herfstvakantie 

Maandag 23 oktober    Studiedag, kinderen vrij 

Dinsdag 24 oktober    Zwemmen gr 5/6  

 

Wist u dat…….. 
- groep 3/4 iedere woensdagochtend een half uur muziekles krijgt van juf Cindy? En 

dat de liedjes aansluiten op de methode van Veilig Leren Lezen? 

- vanaf deze week juf Iris stage loopt in groep 3/4? 

- de kinderen van groep 5/6 bezig zijn met hun boekbespreking? 

- bij het schoolzwemmen er een wedstrijd was tussen de meisjes en de jongens? 

- Dean deze wedstrijd heeft gewonnen? 

- ons handbalteam afgelopen woensdag een leuke, sportieve middag gehad heeft? 

- u de brieven voor de ouderbijdrage en het overblijfbijdrage volgende week ontvangt?  

- groep 7 en 8 woensdag zijn gestart met de verkoop van de kinderpostzegels? 

- de bikkels van groep 7 een leuke en gezellige dag hebben gehad tijdens de 

Kindermonumentendag in Maassluis ondanks de stromende regen? 

 
Medezeggenschapsraad 

De Kardinaal Alfrinkschool is verplicht een MR te hebben op grond van de Wet Medezeggenschap 

Scholen. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die – formeel – overleggen over 

het beleid van De Kardinaal Alfrinkschool.   

 

De MR bespreekt met de directie (het zogenaamd bevoegd gezag) alle zaken die de school aangaan. 

Anders dan bijvoorbeeld de Ouderraad heeft de MR bepaalde bevoegdheden (het verlenen van 

instemming of het geven van advies). De directie moet dan ook over bepaalde onderwerpen eerst 

instemming of advies vragen aan de MR, voordat ze een besluit neemt. 

De MR van De Kardinaal Alfrinkschool bestaat uit 5 leden: 3 vertegenwoordigers van de ouders 

(oudergeleding) en 2 vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding). In de oudergeleding 

moeten twee ouders gekozen worden. Léon den Elsen, huidig voorzitter van de MR en Jeffrey Munnikes 

(toegevoegd lid) hebben zich beide (her)kiesbaar gesteld. 

 

Mocht u zelf echter zitting willen nemen in de MR dan kunt u zich aanmelden en worden verkiezingen 

georganiseerd. U kunt zich melden via MR@Alfrinkschool.nl. Aanmelden kan tot 31 Oktober 2017. 
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Stichting LeerKRACHT 

U heeft in de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar kunnen lezen dat wij met stichting LeerKRACHT gaan 

werken. Voor Stichting LeerKRACHT geldt ‘de leerling centraal, de leerkracht daarvoor cruciaal’. De 

essentie van het leerKRACHT programma is op school een cultuur creëren van elke dag samen een beetje 

beter. Door die cultuur worden leerkrachten steeds beter en dat gaan onze kinderen natuurlijk merken. De 

eerste stap naar zo’n cultuur is dat wij het leerKRACHT programma uitvoeren. Dit zal aan de hand van de 4 

LeerKRACHT-instrumenten gebeuren, zij vormen de basis van de 

aanpak:  

 De bordsessie. Effectieve, korte werksessies, waarin het 

team wekelijks (leerling)resultaten bespreken, doelen 

bepalen en verbeteracties afspreken 

 Gezamenlijk lesontwerp. Vertaling van de doelen van het 

bord naar de dagelijkse lespraktijk. De leerkrachten bereiden 

samen lessen voor, bepalen per les wat ze willen bereiken. 

 Lesbezoek en feedback. Leerkrachten observeren bij elkaar 

of het bij het gezamenlijk lesontwerp beoogde effect op de 

leerling wordt behaald en bespreken dit samen na 

 De stem van de leerling. Inspiratiebron voor de verbetering. 

Leerlingen geven leerkrachten feedback over het onderwijs 

en doen suggesties voor verbeteringen. 

 

Het startteam bestaande uit: Rianne, Lia en Marscha, is in de vakantie gestart met de eerste bijeenkomst 

en zijn ondertussen al 3 bijeenkomsten en een bootcamp van twee dagen verder. Het startteam leert als 

eerste de 4 LeerKRACHT-instrumenten en zullen deze weer overdragen aan de rest van het team. Tijdens 

de studiedag van 23 oktober zal het startteam, onder begeleiding van een Stichting Leerkracht-coach, het 

team hiermee onderdompelen. Wij zullen u dit schooljaar op de hoogte houden van de verdere 

ontwikkeling van het leerKRACHT programma. 

 

Eventuele verhuizing 

Enkele jaren geleden is er in een beleidsstuk van 

de gemeente gesuggereerd dat de Kardinaal 

Alfrinkschool zou gaan verdwijnen. Dit 

beleidsstuk heeft in die tijd voor veel onrust 

gezorgd. De school heeft als tegen bericht een 

artikel in de krant geplaatst dat deze informatie 

niet kloppend is. 

Enige jaren verder, merken wij nog steeds dat 

deze onjuiste informatie nog steeds zo her en der 

naar boven komt. Helaas geen positieve reclame 

voor de school. Nog steeds kunnen wij u met 

zekerheid zeggen dat de Kardinaal Alfrinkschool niet zal verdwijnen. 

Wel zijn er andere ontwikkelingen gaande. Zo is het geld voor de schoolgebouwen in Maassluis in het 

beheer gekomen van alle Maassluise schoolbesturen. Dit houdt in dat zij gezamenlijk een meerjarenplan bij 

de gemeente moeten indienen voor het onderhoud van de schoolgebouwen.  

Alle schoolgebouwen in Maassluis zijn uitgebreid gekeurd en er is gekeken naar de grote van de 

gebouwen en het voedingsgebied van kinderen rond de schoolgebouwen. Met al deze informatie is een 

plan opgesteld, die naar de gemeente gaat. Er worden twee opties ingediend en in beide opties zullen wij 

als school verhuizen naar het Wilgenrijk (de nieuwe wijk bij de Weverskade) rond 2021. Dit zou inhouden 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKhZmg-cnWAhWLblAKHdRdB-AQjRwIBw&url=https://www.nieuwbouw-maassluis.nl/&psig=AFQjCNHpKxRxDaw54L9dBiCWu8U40CVWOg&ust=1506759046104416
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dat ons gebouw onderaan de rotonde bij onze school zal komen te staan, hemelsbreed ongeveer 500 

meter verder. Nieuwbouw brengt natuurlijk ontzettend veel voordelen met zich mee en zal de school ook 

een nieuwe natuurlijke boots geven. Rond januari zal er duidelijkheid komen of het meerjarenplan van de 

schoolbesturen goedkeuring krijgt van de gemeente, er is dus nog niks zeker. Wij zullen u van de verdere 

ontwikkelingen op de hoogte houden.  
 

Denkt u aan: 

- het inleveren van het formulier van het doet-u-mee-boekje? 

- het inleveren van het opleidingsformulier? 

Alvast bedankt! 

 

We willen u vragen de informatie in de nieuwsbrief, voor zo ver dat van toepassing is, ook 
te bespreken met uw kind. Heeft u nog goede ideeën, vragen, klachten of wensen? Blijf er 
niet mee lopen, wij horen het graag van u. Samen kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen 
helpen!  
Vriendelijke groeten namens het hele team.    


