
 

1 
 

Nieuwsbrief  
 

 

Juni 2019 

 
Nog maar een paar weken en dan sluiten we het schooljaar 2018-2019 
alweer af. Het afgelopen jaar hebben we ons verder verdiept in en 
ontwikkeld op het gebied van het formatieve assessment, ‘het leren 
zichtbaar maken’ zoals wij deze ontwikkeling bij ons op school noemen.  
In voorgaande nieuwsbrieven is toegelicht wat dit precies inhoudt. Om te 
zien of we de juiste dingen doen en we ze ook goed doen, is er in maart 
een interne audit afgenomen op onze school. De resultaten laten een 
goed beeld zien van onze kwaliteiten en geven ons concrete 
verbeterpunten. Vanuit de audit is gebleken dat we een zeer sterke 
didactische en pedagogische basis hebben. Een school waar in een 
prettige sfeer goed onderwijs wordt gegeven. Eveneens komt duidelijk 
naar voren dat de weg die we zijn ingeslagen met het leren zichtbaar 
maken de juiste is, omdat deze ontwikkeling ertoe bijdraagt dat het 
onderwijs dat we bieden, inhoudelijk steeds beter wordt. Natuurlijk zijn 
er ook verbeterpunten waar we het komend schooljaar actief aan gaan 
werken. Zo gaan we de opbrengsten van ons onderwijs nog beter 
analyseren, waardoor we betere individuele leerdoelen samen met de 
leerlingen kunnen stellen. Dit maakt dat we dan nog beter kunnen 
aansluiten bij de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen. Een goede 
stap in de verdere ontwikkeling van onze school. Vrijdag 24 mei hebben 
we tijdens onze afsluitende studiedag als team het schooljaar 
geëvalueerd en nieuwe doelen gesteld voor het komende schooljaar. 

 
Samenwerking met IKC De Wieling: 
Volgend schooljaar gaan we nog intensiever samenwerken met IKC De 
Wieling. Samen leren van en met elkaar en samen sterker worden in 
onderwijs. De samenwerking houdt in dat we op vele momenten; 
teambijeenkomsten, studiedagen en intervisie bij elkaar komen om ons 
onderwijs te verbeteren en verder te ontwikkelen. 
Daarnaast maken we samen met De Wieling deel uit van een leernetwerk 
‘Leren zichtbaar maken’ met scholen uit de regio Nijmegen en Millingen. 
In dit netwerk zijn we een voorbeeldschool voor anderen in de regio. 

 
Formatie 2019-2020 
Binnenkort krijgt u bericht over de formatie van onze school. Momenteel 
zijn we nog druk bezig de puntjes op de i te zetten. Op bestuurlijk niveau 
dient eerst een aantal formatieve zaken te worden afgehandeld alvorens 
we op schoolniveau een finale beslissing kunnen nemen.  
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, groeit ons marktaandeel van 17 % 
in 2017 naar 33 % in 2019 (laatste gegevens) maar daalt wel het aantal 
kinderen.  
We hebben het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in kleine groepen. Echter 
kunnen we deze kleine groepen vanuit financieel oogpunt niet behouden. 
Beide punten zorgen ervoor dat we terug gaan in aantal groepen. Dit 
houdt in dat de samenstelling voor sommige groepen anders wordt. 
Zodra de personele bezetting rond is informeren we de betreffende 
groepen hierover. M.b.t het hernieuwd samenstellen van de groepen 
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Pinksterdag alle leerlingen 
vrij! 

20 juni 2019: Rapporten groep 
1 tot en met 8 

24 juni tot en met 27 juni 2019 
eindgesprekken 

28 juni 2018: Musical groep 8 

3 juli 2018: Musical groep 8 

5 juli 2018: Laatste schooldag! 
Kinderen om 12.00 uur vrij! 
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hanteren we enkele criteria in volgorde van belangrijkheid: De onderwijsbehoeften van de kinderen, 
jongen/meisje verhouding, groepsgrootte, familiebanden, vriendjes/vriendinnetjes. We hopen 
halverwege de maand juni u te informeren over de formatie. In een separate brief zullen we 
gelijktijdig de ouders informeren waar de groepssamenstelling van veranderd. 

 
Vakantierooster 2019-2020. 
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het volgende schooljaar: 
· Studiedag:    Vrijdag 23 augustus 2019 
· Studiedag De Linge:  Woensdag 2 oktober 2019 
· Herfstvakantie:   12 tot en met 20 oktober 2019 
· Kerstvakantie:   21 december 2019 tot en met 5 januari 2020 
· Carnavalsvakantie :   22 februari 2020 tot en met 1 maart 2020 
· 2e paasdag:   13 april 2020 
· Meivakantie:    27 april tot en met 8 mei 2020 
· Hemelvaart:    21 en  22 mei 2020 
· 2e Pinksterdag:   1 juni 2020 
· Zomervakantie:   14 juli tot en met 23 augustus 2020 
·Overige studiedagen van IKC Pius X volgen z.s.m. 
 
 
Ter nagedachtenis van Chantal Roelofs 

Verdriet is een wond die niemand kan helen 
Herinnering is een schat die niemand kan stelen 
Chantal bedankt voor je jarenlange inzet voor onze school 

 
Uit de Medezeggenschapsraad (MR) 
Het is alweer even geleden dat u een bericht van ons hebt kunnen lezen in deze nieuwsbrief. De 
reden daarvoor was dat we afgelopen tijd vooral druk waren met gesprekken over het samengaan 
van de MR met de Oudercommissie tot een IKC raad. In dit bericht vertellen we daar meer over. 
 
Agenda 
Tijdens het overleg van deze maand hebben we gesproken over de schoolgids, kregen we een 
terugkoppeling van de directeur over de audit die is geweest, spraken we over de formatie en de 
teamsamenstelling van vorig jaar, de verdeling van de gelden voor werkdrukverlaging, het 
schoolondersteuningsplan (SOP) en het werkverdelingsplan van de leerkrachten. Het was een volle 
agenda. 
 
De belangrijkste punten 
De directeur, Eric, vertelt u meer over de teamsamenstelling van volgend jaar als dat rond is. De 
audit die in opdracht van Stichting De Linge is gehouden op onze school ziet er heel goed uit. Er is 
volgens de auditors sprake van een plezierige pedagogische sfeer op de school. Een paar 
aanbevelingen gingen over bijvoorbeeld acties die de Pius onlangs heeft opgepakt, zoals het actief 
betrekken van de leerlingen bij de lesinhouden. Dat staat nog in de kinderschoenen. Het team wil de 
aanbevelingen opvolgen. De MR complimenteert de directeur en het team met deze positieve 
beoordeling. Ze hebben afgelopen maanden grote stappen gezet. Meer weten over de audit? Neem 
contact op met Eric. 
 
De verdeling van de gelden voor de werkdrukverlaging besteedt de school graag aan een volwaardig 
leerkracht die de leerkrachten regelmatig kan vervangen in de klas, zodat ze tijd en ruimte krijgen om 
aan hun andere taken te werken. 
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IKC-raad 
U heeft het al eens eerder kunnen lezen in de nieuwsbrief bij het voorwoord van Eric. De meeste 
IKC’s hebben een IKC-raad. De Pius X wil ook naar een dergelijke raad toe werken. Daarvoor hebben 
we als MR al verschillende gesprekken gevoerd met de Oudercommissie van de opvang (voormalig 
Hummelhonk). Zij zijn onze evenknie. We hebben ook al verschillende keren samen vergaderd. 
Sommige onderwerpen van onze jaarkalender overlappen en bij andere kunnen we elkaar 
versterken. We blijven twee aparte entiteiten, maar willen graag samen optrekken. Dat wil zeggen: 
we vergaderen samen. Stemmen onderwerpen op elkaar af. Versterken elkaar in de discussie. Maar 
ieder houdt zijn eigen rollen en verantwoordelijkheden als het gaat om stem- en adviesrecht. Meer 
weten? Schiet ons gerust aan. 
 
Laatste MR vergadering 
24 juni hebben we alweer onze laatste MR vergadering van dit schooljaar. We gaan dan de puntjes 
op de i zetten als het gaat om het samengaan in een IKC raad. En we willen het hebben over de 
communicatie van de school naar ouders. Mocht u over dit laatste ideeën hebben, dan kunt u ons 
aanschieten of een e-mail sturen naar mrpiusX@delinge.nl. 
 
Rema van der Linden. MR Pius X 
 
Nieuw initiatief: Sport BSO Bemmel 
Graag wil ik het volgend even onder de aandacht brengen voor als er op jullie school leerlingen zijn 
die helemaal gek zijn van sport en er geen genoeg van kunnen krijgen! 
  
Nieuw initiatief van eerste elftalspeler en clubman Bas Disveld. Samen met Sportclub Bemmel gaat 
Bas vanaf augustus een unieke SportBSO starten. Teken dat Sportclub Bemmel meer is dan voetbal 
alleen. SportBSO Bemmel biedt, vanaf het schooljaar 2019/2020 naschoolse opvangdiensten voor 
kinderen uit het basisonderwijs (6 - 13 jaar), waarbij sport/bewegen en een gezonde leefstijl centraal 
staan 
  
Nieuwsgierig?:kijk op www.sportbsobemmel.nl voor meer informatie. 
Kick Off SportBSO Bemmel  
Woensdag 5 juni 2019 
Is jouw kind gek op sporten en bewegen? Maak dan gratis kennis met de nieuwe SportBSO Bemmel! 
Onze SportBSO is uniek in Bemmel en biedt naschoolse opvangdiensten voor kinderen uit het 
basisonderwijs (6 - 13 jaar), waarbij sporten, bewegen en een gezonde leefstijl centraal staan. 
Op woensdag 5 juni kan jouw kind kennismaken met de SportBSO in de vorm van allerlei 
verschillende sportclinics! Bekijk het programma in de bijlage. 
Mochten Bas nog niet bij jullie op school geweest zijn om zichzelf even voor te stellen en wat flyers 
achter te laten en jullie denken dat leerlingen interesse hebben kunnen jullie de flyer uitprinten of 
delen via de school communicatie. Alvast hartelijk dank! 
  
Rosanne de Groot 
Sport en Cultuurcoach SWL 
 
Spreekbeurt Fleur van den Brink uit groep 7  
Ik heb mijn spreekbeurt gehouden over Stichting Haarwensen. 
Stichting Haarwensen is een stichting die zich inzet voor kinderen met kanker of een andere vorm 
alopecia. Want als je je haar doneert gaan ze daar een pruik van maken om die aan kinderen te 
geven die ziek zijn. 
En dan worden je haren opgestuurd naar Azië om daar de pruiken te laten maken. 
Een medewerkster is daar maar 6 dagen mee bezig. 

mailto:mrpiusX@delinge.nl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sportbsobemmel.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0_LN34igG3zGPlNNpw3w3epp_7uFPL3OzZrM8FPITtjDh0i4iunprwtEk&h=AT11ScxsLnl4CAbXuWKefkvf7hDidtM2pbOrh_8SDLuMDzG_ebxzmcz7c8yLcd4JqRWC8B7cMcQ2TKAJtFftdCh1iiW_RTP41jhWxeTEYbwVWcmXVpUFlAQwZLwVQozWS7OVJJ8T_dqCOc-EDIRHxEqR7pz6omwXLZea6U-Mps83KzPiQcKPa5pig0YQZo3WyIkCX4AV3j4XVw0d7fwLw6eMs2arYC-x3P36QsPeMr6Ngg3KXMv9ZPt0SxSYBDKWMzp4GyDyi3snp9F2c5MoqVA6zwm8v6w5IuZM57n2ogK_W-QVySquExo5kiZ-j-RtzwBZGq3SGbVPM3khM0NHkb4xV6abhwEnuxMZgBuMtwv3o64C-mFn_AZX79cBXoRwiErx4oiUUfgOnCkWZX0463CALhd51Oh53mkWyf3VdJKsLubuoeqqhj7s13qzm4tco8sRJ1GrTSAuIvVEU1EH0OVyj4bSrlGGJ62kE-JzBnveg68ZzsbAnEi9xwmhRQKnSVE1p8hwSI6ilL2fyVw1PJK5Eznd-F_gl4P56ICwfzMDZrVEV9jzIJGVqSliwF3sAoJfA3EDrqiYAnT4GczRQLyErDdpvTVuPH2ofwecTWa_tMwvQJPSlj9_wBL9GP2kEPAJvFdg17S6S0UIYQMWJNPq5-mYww61pa0v4gNSzDaN_-QX82DyC9nLyo0DuEoEX3Pgq6U3EBRgWwyx07swDwKSrQnxIV-1ec-XNI-WGxVEpK5suYI
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Ik heb zelf ook mijn haar gedoneerd aan deze stichting in de klas toen was (Simone de kapster uit 
Gendt) mijn moeder mocht er van de juf bij zijn en heeft mijn moeder mijn haar ook afgeknipt. 
 
Mindstorms als uitdagingswerk bij rekenen. 
  
Wat is Mindstorms? 
LEGO® MINDSTORMS® EV3 geeft je de mogelijkheid om je eigen LEGO robotwezens, voertuigen, 
machines en uitvindingen te creëren en bedienen! Door LEGO® elementen te combineren met een 
programmeerbare steen, motoren en sensoren kun je je creaties doen lopen, praten, grijpen, 
denken, schieten en bijna alles wat je je maar voor kunt stellen! 
  
Door wie wordt Mindstorms gebruikt? 
Een aantal kinderen uit de groep 8 van juf Tessa hebben afgelopen schooljaar allerlei uitvindingen 
gedaan met de robot. Ze hebben bijvoorbeeld een robot gemaakt die de vis in het weekend te eten 
geeft. Om de materialen volgend jaar ook weer goed in te kunnen zetten hebben deze kinderen een 
presentatie en een aantal workshops voorbereid voor de kinderen die nu in groep 6 en 7 zitten en op 
het gebied van rekenen wel wat uitdaging kunnen gebruiken. 
  
Mindstorms door Kim en Sofie 7b 
Wij hebben Mindstorms gedaan en dat vonden we leuk, omdat we veel uitdaging kregen. Ook als we 
het niet snapten moesten we er zelf uit zien te komen, dat was leuk maar als je er echt niet uitkwam 
kreeg je hulp van kinderen uit groep 8.  We hebben toen ook groepjes gemaakt zonder dat je bij 
vriendjes vriendinnetjes zat. Dat was leuk maar ook jammer er werd vooral op niveau groepjes 
gemaakt. 
  
Mindstorms door Kai 
Dit is leuk in plaats van rekenen want daar doen we dingen die ik vaak al weet, en hier doen we hele 
nieuwe dingen. 
Het zijn ook best moeilijke opdrachten! 
Ik moet wel zeggen dat het qua voorbereidingen soms wat beter kan. 
Ik leer dingen die ik eerst niet wist, 
en dat vind ik juist het leuke van Mindstorms! 
  
Mindstorms door Guus 
Mindstorms was leuk omdat je zelf iets mocht programmeren en je hoefde niet te luisteren naar de 
kinderen van groep 8 die de Mindstorms-les gaven. Toen we binnenkwamen kreeg gelijk al een 
gevoel van dit wordt moeilijk, en dat was het ook. ze begonnen met een kleine spreekbeurt over wat 
Mindstorms is, de motors die er zijn en de sensors daarna gingen we op de Chromebook naar de 
website en toen gingen we beginnen met het programmeren van een route. (wat heel leuk was), 
Het was ook leerzaam. en ongeveer aan het einde van de les stelde ze ons de vraag: als je dit al goed 
kunt ga aan de rechter kant van de klas staan links als je de opdrachten rustig wilt maken en ga 
achterin de klas staan als je het nog niet zo goed snapt en nog graag hulp wil. ik ging eerst aan de 
linkerkant staan maar toen zeiden de kinderen van groep 8 dat ik het best goed snapte en werd ik 
naar de rechter gestuurd maar echt als allerlaatste werden er groepjes gemaakt. 
  
 


