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Ontwikkelingen op onze school 

 

Op donderdag 10 oktober werd het advies voor een nieuw onderwijscurriculum aangeboden aan 

Minister Slob van onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst mochten we  het schooleigen initiatief van Pius X 

en de Wieling presenteren. Wij hebben met gepaste trots gesproken over de ontwikkelingen die onze 

school doormaakt.  

Anneke Noteboom, leerplanontwikkelaar van het SLO, heeft hierover onder andere het volgende 

geschreven: 

Zoals in voorgaande nieuwsbrieven beschreven zijn we met Pius X en de Wieling in ontwikkeling met het 

leren zichtbaar maken. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Twee organisaties hebben dit opgepakt Het 

SLO en Curriculum.nu. Anneke Noteboom, leerplan ontwikkelaar van het SLO, heeft hierover het 

volgende geschreven: 
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Aan de slag met formatief evalueren 

Aanleiding om aan de slag te gaan: 

De leraren vinden dat de mogelijkheden van de leerlingen door de niveauverschillen nog onvoldoende 
worden benut. Zo vinden zij bij rekenen-wiskunde de rekenmethode te bepalend. Zij hebben daarom het 
initiatief genomen om het rekenonderwijs zo aan te passen, dat ze meer aansluiten bij het niveau van de 
leerlingen en meer recht doen aan hun mogelijkheden. Teams maakte kennis met formatief evalueren. 
Formatief evalueren betreft alle activiteiten die leerlingen én leraar uitvoeren om de leervorderingen van 
leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over 
vervolgstappen. Leerlingen krijgen zo ook inzicht in hun eigen leerproces en de leerkracht heeft 
handvatten om onderwijs op maat te geven. Hiermee zijn de leerlingen beter in staat hun doelen te 
bereiken. 

Aanpak samen met scholen in de omgeving: 

Pius X en de Wieling zijn  eerst aan de slag gegaan met het bespreken van de leercultuur op school. Om 
zicht te krijgen op die cultuur zijn de leerkrachten onder andere interviews gaan afnemen bij leerlingen. 
Daaruit bleek dat leerlingen 'een goede leerling' zagen als iemand die stil werkt, geen fouten maakt en 
goed oplet. Dat was erg confronterend, omdat dit lijnrecht staat tegenover wat het team vindt: 'Goede 

leerlingen' zijn leerlingen die willen leren, die fouten durven maken, 
daarvan juist leren en gemotiveerd zijn. 

Enkele leraren van Pius X in Bemmel  hebben samen met leraren van 
De Wieling in Haalderen bijeenkomsten voor alle leraren 
georganiseerd aan de hand van het boek 'Formatieve assessment in 
de praktijk’ (Clarke, 2018). Dit boek geeft in verschillende 
hoofdstukken een theoretisch onderbouwing en een opbouw hoe je 
stap voor stap aan de slag kunt met formatief evalueren en leren 
zichtbaar maken. Per bijeenkomst stond een hoofdstuk centraal. De 
theoretische onderbouwing gaf voeding voor gesprekken en het 
delen van ervaringen uit de eigen lespraktijk. Op basis van de 
theorie voerden de leerkrachten kleine experimenten uit in de eigen 
klas die stof tot gezamenlijke uitwisseling en reflectie gaven. Vooral 
in gesprek gaan met collega's van de andere school en bij elkaar in 
de klas kijken stimuleert enorm. 'Daar leer je meer van en je komt 
veel meer op ideeën dan als je alleen met je eigen collega's praat,' 
zo gaf een van de leraren terug. 'Bovendien kun je je minder 
verschuilen dan in je eigen team', voegde ze glimlachend toe. 

 

Uitleg geven aan de Minister van  Onderwijs  
Dhr Arie Slob over onze ontwikkelingen 
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Pius X neemt samen met de Wieling en vijf andere scholen 
ook deel aan het netwerk 'Formatief evalueren in po' in 
Nijmegen en omgeving. Dit netwerk, waaraan per school 
enkele leerkrachten en iemand van de directie deelnemen, 
wordt begeleid door SLO en richt zich op 'leren van en met 
elkaar', bijvoorbeeld door informatie en ervaringen uit te 
wisselen en bij elkaar in de klas te kijken hoe formatief 
evalueren vormgegeven wordt.  Leerkrachten van de 
Wieling geven aan dat ze vooral veel hebben aan de 
praktische voorbeelden die in het netwerk worden gedeeld 
(bijvoorbeeld hoe kunnen leerlingen eigen doelen 
formuleren, hoe kun je een actieve leerhouding stimuleren, 
hoe kun je leerlingen meer eigenaarschap geven) die ze 
direct in hun eigen lespraktijk kunnen toepassen. Ze leveren 
zelf ook bijdragen, bijvoorbeeld hoe leerlingen hun eigen 
leren beoordelen en    hoe ze leerlingen meer 
verantwoordelijkheid geven. 

 

Opbrengst: 

Eric Pricken, de directeur is tevreden over de ontwikkelingen 
en opbrengsten: 'Alle leraren zijn gegroeid in hun 
professionaliteit. Dat merken we vooral aan de positieve 
leercultuur, maar ook aan de leeropbrengsten van de leerlingen, bijvoorbeeld op de toetsen van Cito, 
hoewel ik dat niet het belangrijkste vind. We gaan hier zeker mee door, hebben we met z'n allen 
besloten. Samenwerken en sparren met andere scholen stimuleert en ondersteunt daarbij!' 

Ook de leraren zijn positief en raken steeds enthousiaster omdat ze zien wat het met leerlingen doet. Ze 
kijken zelf anders naar 'leren' dan voorheen en zien hun leerlingen veranderen. 

Met name in de klassen van leraren die formatief evalueren het meest enthousiast hebben opgepakt zien 
leerlingen leren meer als 'groeien' waarbij fouten maken juist helpt. Leerlingen dragen meer eigen 
verantwoordelijkheid en zijn duidelijk gemotiveerd om te leren en zelf inspanningen te plegen: er is een 
leercultuur waarbij leerlingen van 'moeten leren' naar 'willen leren' zijn gedraaid. 

Een 'goede leerling' is niet meer een leerling die stilzit, goed oplet en geen fouten maakt, maar, zoals een 
leerling formuleerde: 'een leerling die doorzet en fouten mag maken'. 

 

 

Anneke Noteboom, Leerplanontwikkelaar, Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. 
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Bericht van de Ouderraad 

Vorig schooljaar hebben we met 21 enthousiaste klassenouders de Ouderraad Pius X gevormd en 
hebben we leuke activiteiten voor de kinderen weten te organiseren. Van de ballonnenboog op de 
eerste schooldag tot en met een ijsje op de laatste schooldag. Daartussen natuurlijk ook het 
Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering en het hoogtepunt van het jaar: de schoolreisjes. De kleuters 
zijn naar DippiDoe geweest, de groepen 3 en 4 naar de Julianatoren en groepen 5 t/m 7 naar 
Hellendoorn. Wij hebben deze activiteiten alleen maar kunnen realiseren dankzij de Ouderbijdragen: 
voor bijna 9 van de 10 kinderen hebben wij een bijdrage mogen ontvangen! Dit jaar ziet de Ouderraad 
er anders uit, maar het doel blijft hetzelfde: leuke activiteiten organiseren voor de kinderen. De 
Ouderraad bestaat uit 12 ouders bestaan, waarvan 3 bestuursleden.  

 

Er zijn geen klassenouders meer, maar wel aanspreekpunten voor de onder-, midden- en bovenbouw 
voor zowel de leraren als de ouders. In praktijk betekent dit dat we minder vergaderen maar ons vooral 
bezighouden met het bedenken en organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen. Hiervoor zijn we 
nog op zoek naar enthousiaste ouders. Voor meer informatie kan contact opgenomen met Charlotte 
Bongers (secretarispiusx@gmail.com). Mocht je niet in de Ouderraad willen, maar wel een handje wilt 
helpen bij de activiteiten, meld je dan ook. Hulp is altijd welkom. Wij hopen op een grote 

animo! 

Namens de Ouderraad, 

Veronique Schipperheyn, Charlotte Bongers, Dennis Knuiman  
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Grasveld bij het schoolplein. 

In overleg met de gemeente kunnen we het grasveld bij het hoofdgebouw betrekken bij ons schoolplein. 
Dit houdt in dat het speelterrein voor de kinderen verdubbeld wordt. Binnenkort gaat het huidige 
hekwerk  tussen het speelplein en grasveld weg en komt er om het veld een nieuw hekwerk. 

Het grasveld blijft wel gewoon een grasveld en zal niet bestraat worden.  

Met de kinderen zullen we goede afspraken maken over het gebruik van het grasveld. 

 
Staking 6 november 

Zoals u in eerdere berichtgeving hebt kunnen lezen, is 
woensdag 6 november uitgeroepen tot stakingsdag van het 
onderwijs. 
Op onze school wil een groot deel van de leerkrachten 
deelnemen aan deze staking. Dat betekent dat we de school 
sluiten op 6 november. 
Het team is erg blij met de investeringen die al zijn gedaan m.b.t 
de werkdruk. We merken echter dat op het moment dat er 
uitval is, er geen invallers beschikbaar zijn. We moeten dit 
intern zien op te lossen. Tot nu toe hebben we het naar huis 
sturen van een groep kunnen beperken. 
 
We snappen dat het lastig is voor ouders om opvang te regelen. 
We vinden het echter noodzakelijk om wederom een signaal af 

te geven. Het lerarentekort is een groot probleem. De oplossingen die door de politiek worden 
aangedragen (bv ouders voor de groep of onbevoegden) gaan volledig voorbij aan het geven van goed 
onderwijs! We vechten voor kwaliteit van het onderwijs. 
 
We hopen wederom op uw begrip. 
 
 
Instapkaarten Taal Actief 
Kinderen leren beter als ze weten wat ze gaan leren en wat ze 
moeten weten. Bij onze methode ‘Taal actief’ horen instapkaarten 

waarop van iedere les het lesdoel en 
de uitleg beschreven staat. De 
instapkaarten van Taal verkennen, 
Woordenschat en Spelling die wij 
dagelijks gebruiken in de klas, kunnen 
binnenkort via onze website bekeken 
worden. Zo heeft u meer zicht op wat 
uw kind per leerjaar aangeboden 
krijgt op het gebied van taal, 
woordenschat en spelling. 
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Hand-voet-mondziekte op de opvang 

Hand-voet-mondziekte wordt veroorzaakt door verschillende virussen. Vooral kinderen krijgen deze 
ziekte. Een kind kan vaker deze ziekte krijgen maar dan van een ander type virus. Niet iedereen die 
hand-, voet- en mondziekte heeft, krijgt ook klachten. 

De klachten kunnen zijn: 
lichte koorts, misselijk voelen, buikpijn, braken, keelpijn. 

Kort hierna kan iemand last krijgen van: blaasjes in en rond de mond. Deze blaasjes zijn vaak pijnlijk. Ze 
maken eten en drinken lastig. Meestal verdwijnen alle blaasjes na 8 tot 10 dagen. 

rode vlekjes op de handen en voeten. De vlekjes veranderen in blaasjes. Dit kunnen er een paar zijn, 
maar ook wel 100.  

soms huiduitslag op de billen. 

Bij jonge kinderen bestaat een verhoogd kans op uitdroging aangezien de blaasjes in en rond de mond 
pijnlijk zijn bij eten en Besmetting vindt plaats via: 

● Vocht uit de blaasjes. 
● Druppeltjes die door hoesten en niezen in de lucht komen. 
● Ontlasting; bij toiletgebruik kunnen de toiletbril, de spoelknop en andere voorwerpen besmet 

raken. 
● Het aanraken van voorwerpen waar een ziek kind mee heeft gespeeld of gewerkt. 

Door contact met deze voorwerpen kan het virus aan de handen komen en daarna in de mond 
terechtkomen. 

Iemand is al besmettelijk voor hij zelf klachten heeft. Als de ziekte over is, blijft iemand nog een tijd 
besmettelijk. De tijd tussen het besmet raken  

● Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten; 
● Goed handen wassen; 
● Raak het vocht van de blaasjes niet aan; 
● Maak speelgoed dat kinderen in de mond stoppen elke dag schoon met gewoon 

schoonmaakmiddel. 

Het kindercentrum hoeft geen kinderen met hand-voet-mondziekte te weren. Hand-voet-mondziekte is 
immers al besmettelijk voordat er klachten zijn. Ook kun je besmet raken zonder ziek te worden. 
Thuishouden van kinderen met blaasjes op handen en voeten en of de mond helpt dan niet meer om 
Deze ziekte wordt vaak verward met 'mond- en klauwzeer' bij koeien. Mond-en klauwzeer komt alleen 
bij dieren voor en is niet besmettelijk voor mensen. Hand-voet-mondziekte komt alleen bij mensen voor 
en is niet besmettelijk voor dieren. 

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen Hand-voet-mondziekte op de RIVM-site 
raadplegen. 
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Namens de Kerstcommissie Bemmel 

Kerstmarkt Bemmel 2019 weer een groot kinderfeest 

Beste ouders, 

De kerstmarkt in Bemmel vindt dit jaar direct na Sinterklaas plaats op zondag 8 december. Dit omdat de 
kerstmarkt op andere data teveel samenvalt met andere markten in de regio. Ook dit jaar is weer het 
wensboomproject en kunnen kinderen van de school een wenskaart invullen met een kerstwens voor 
een andere persoon. De afgelopen jaren zijn al veel van deze wensen in vervulling gegaan. De 
kerstwenskaart, die de kinderen op school ontvangen, dient tijdens de kerstmarkt op zondag 8 
december van 11 tot 17 uur ingeleverd te worden op de Markt in Bemmel bij de grote kerstwensboom. 
Ook zondag kunnen nog wenskaarten worden ingevuld bij de boom. Nog voor de kerst zullen de 
winnaars bekend worden gemaakt. 

Nieuw is dit jaar de overdekte kunststof ijsbaan op de Markt. Iedereen kan daar gratis schaatsen. 
Hiervoor zijn speciale schaatsen aanwezig. De ijsbaan is geopend op de volgende dagen en tijden: 

VRIJDAG 6 DECEMBER 

Van 16 tot 22 uur met discoschaatsen van 19 tot 22 uur 

ZATERDAG 7 DECEMBER 

Van 11 tot 22 uur met vanaf 19 uur gezellige live muziek 

ZONDAG 8 DECEMBER 

Van 12 tot 17 uur met live muziek 

 

Dus hierbij nodigen we de kinderen uit om deel te nemen aan het wensboomproject en een 
wenskaart met een wens voor een andere persoon in te leveren.Daarnaast is iedereen van harte 
welkom op 6, 7 en 8 december op onze overdekte schaatsbaan op de Markt. 

De Kerstcommissie van Bemmel 
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