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UW PRIVACYVOORKEUREN
ONZE NIEUWE INTERN BEGELEIDER
THEMADAGEN GEESTELIJKE STROMINGEN

De samenleving verandert,
nu het onderwijs nog
Gyllian Lynne groeide op in
Engeland in de jaren ‘30. Toen
ze 8 acht jaar oud was, werd ze
getest en onderzocht door een
specialist. Niet dat haar lichamelijk iets mankeerde, maar
het ging niet goed op school. De
specialist nam uitgebreid testen
af en besprak de uitslagen ervan
met de moeder van Gillian. Gillian zat naast haar moeder in
het kantoor van de specialist,
waarbij Gillian wel 20 minuten
rustig moest blijven zitten. Tenslotte sprak de dokter tot Gillian
en vertelde haar dat hij even met
haar moeder alleen wilde spreken.
Gillian mocht in het kantoor blijven,
de specialist ging met haar moeder
in gesprek buiten het kantoor. De
specialist zette voor Gillian de radio
aan, zodat ze naar de muziek kon
luisteren. Buiten het kantoor vroeg
de specialist aan Gillians’ moeder,
of zij haar dochter even een paar
minuten wilde observeren, samen
met hem. Gillian luisterde naar de
muziek en begon te dansen op de
muziek uit de radio. Ze vergat haar
omgeving en ging helemaal op in de
muziek en dans.
“Kijk”, zei de specialist, “U dacht dat
uw dochter ziek was, omdat ze zo
slecht presteert op school”. Maar
wees gerust, uw dochter is niet
ziek, ze is een danseres. Ze moet
bewegen om na te kunnen denken”.
De specialist adviseerde haar moeder om Gillian naar een dansschool
te sturen. Dit gebeurde. Ze leefde
helemaal op, ging naar balletlessen
en werd danseres. Later stichtte ze
haar eigen dansschool en kwam in
contact met de beroemde Andrew
Lloyd Webber, bekend van musicals
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als Cats en the Phantom of the
Opera. Gillian zorgde bij deze musicals voor de choreografie. Ze heeft
veel dansscholen opgericht en is
uiteindelijk multimiljonair geworden met haar danstalenten.
Gelukkig voor Gillian bestond ADHD
nog niet in haar tijd. Daardoor kon
ze dus ook niet deze diagnose krijgen. Wellicht was er dan een specialist geweest die de problemen op
school had geprobeerd op te lossen
met medicijnen.

Waarom grijpt mij dit
verhaal zo aan? Ook in deze
tijd zitten de Gillians op
onze scholen. Boordevol
talent, maar niet ontdekt en
niet ontwikkeld.
We zijn inmiddels 90 jaar verder
nadat Gillian naar school ging en
nog steeds hebben we over de
hele wereld dezelfde hiërarchie
in vakken, namelijk taal/lezen en
rekenen staan bovenaan in belangrijkheid, daarna komen vakken als
muziek en bewegingsonderwijs en
helemaal onderaan staan dans en
drama. Waarom vinden we het ontwikkelen van creativiteit niet even
belangrijk als het leren lezen?
Stephen Covey, een bekende Amerikaanse pedagoog die een aantal
jaren geleden is overleden, legde uit
dat het bij de ontwikkeling van kinderen niet alleen van belang is het
Intelligentie Quotiënt (IQ) te ontwikkelen (de cognitieve ontwikkeling), maar ook het Spirituele Quotiënt (SQ). Dit is het vermogen om
verbindend te denken. Mensen met
een hoog SQ zijn goed in staat om
levensvragen te beantwoorden, om

overal zin aan te geven en om meerdere zaken met elkaar te verbinden
om tot de juiste oplossingen en
antwoorden te komen. Daarnaast
moet volgens Stephen Covey
het Emotionele Quotiënt (EQ) goed
ontwikkeld worden bij kinderen. Dit
zegt iets over hoe iemand omgaat
met emoties van zichzelf en die van
anderen.
Tenslotte is het ontwikkelen van het
Fysieke Quotiënt (FQ) van belang,
volgens Covey. Veel bewegen is
goed voor de lichamelijke ontwikkeling en zorgt voor de nodige
ontspanning en concentratie. Deze
vier aspecten (IQ, SQ, EQ en FQ)
behoren evenwichtig ontwikkeld te
worden. Blijft één van deze aspecten onderontwikkeld, dan heeft dat
gevolgen voor de ontwikkeling van
de drie andere aspecten.
Wij zijn ons als school hiervan
steeds meer bewust en proberen dit
steeds meer inhoud te geven, onder
anderen door kinderen veel de
gelegenheid te geven te bewegen,
muziek een belangrijkere plaats
te geven en levensbeschouwelijke
vraagstukken te bespreken. De traditionele ‘basisvakken’ komen niet
in gevaar, integendeel, maar we
zoeken naar een betere balans in de
ontwikkeling van onze leerlingen,
zodat iedere leerling kan ontdekken
welke talenten het heeft en hoe ze
te ontwikkelen
Laat Gillian Lynne ons als voorbeeld
dienen, waarbij natuurlijk niet het
streven is multimiljonairs af te leveren, maar gelukkige mensen die
volop hun talenten hebben ontdekt
en ontwikkeld.
Rob Huberts
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Even voorstellen

onze nieuwe intern begeleider
Daniëlle Grootveld:
Mijn naam is Daniëlle Grootveld. Ik ben bijna 32 jaar en ik
kom uit Nijverdal. Na de herfstvakantie mag ik bij jullie op
school komen werken als intern begeleider.
Nadat ik klaar was met de Pabo ben ik verder gegaan met de
master SEN (Special Education Needs). Vervolgens ben ik bij
stichting Roos komen werken. Dit was op de Bosschool te
Espelo.
Na het eerste jaar kreeg ik de kans om de opleiding te gaan
volgen tot intern begeleider. Dit wilde ik erg graag gaan
doen en heb deze opleiding in twee jaar deeltijd gevolgd.
Tegelijk met de opleiding startte ik als IB’er op de Bosschool.
Twee jaar later kwamen hier ook de Salto te Rijssen en de
Touwladder te Wierden bij. Erg afwisselend met veel verschillende kinderen, ouders en collega’s.

“Ik heb veel zin om op
deze mooie scholen aan
de slag te gaan.”

Naast het werk als intern begeleider heb ik ook met veel
plezier voor de klas gestaan. Dit ook bij verschillende
Roos-scholen. Zowel bij de kleuters maar ook in de middenen bovenbouw. Nadat ik het afgelopen jaar heb gewerkt op
de Salto en Dijkerhoek was het eind mei tijd om met zwangerschapsverlof te gaan. Afgelopen juni ben ik bevallen van
een dochter en ben ik ook moeder van een zoontje van drie.
Na de herfstvakantie mag ik weer beginnen met werken. En
dit is bij jullie op de Reggewinde, beide locaties, op de Peppel
en ‘t Heem. Mijn werkdagen zullen wisselend zijn zodat ik
zoveel mogelijk ouders en collega’s kan zien en spreken.
Voor de herfstvakantie ben ik al even wezen kijken op beide
scholen. Ik heb veel zin om op deze mooie scholen aan de
slag te gaan.
Samen met de leerlingen, ouders en collega’s gaan we er een
fijne tijd van maken. Voor vragen kunt u altijd langskomen
of mailen naar d.grootveld@roostwente.nl of naar ib@reggewinde.nl
Tot ziens!
Vriendelijke groet,
Daniëlle Grootveld
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Terugblikken

op de maand oktober
Overhandigingen
cheque Villa Pardoes
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Groep 7/8
bezoekt
Memory
Museum
Onze beide groepen 7 en 8
zijn op bezoek geweest in
het vernieuwde Memory
Museum.
Daar vertelden vrijwilligers
aan de hand van echte
voorwerpen uit die tijd
en mooie diorama’s het
verhaal van de Tweede
Wereldoorlog.
Later vertelden de leerlingen aan elkaar wat te
weten waren gekomen
over hun deelonderwerp.
Een indrukwekkende en
leerzame ochtend!
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Onze
voorleeskampioenen!
De kinderboekenweek
werd op beide locaties
afgesloten met de voorleeswedstrijd.
Volgens de jury las op
locatie Kruidenwijk Mika
het mooist voor en op
locatie Hellendoorn was
dat Sophie.
Zij gaan onze school
vertegenwoordigen
bij de Hellendoornse
Voorleeswedstrijd in het
Zinin-theater.
Gefeliciteerd en succes!

Reggewinde Nieuws

Op beide locaties is de cheque ter waarde
van € 1200,- overhandigd aan Ad Galiart
van Stichting Villa Pardoes. Hij kwam
helemaal vanuit Kaatsheuvel naar Nijverdal gereden om de cheque in ontvangst
te nemen. Villa Pardoes is ons zeer dankbaar voor dit bedrag.

Groep 3K t/m 6K wint
Daily Mile wedstrijd
Juf Agnes heeft met haar groep meegedaan
aan een wedstrijd van de Daily Mile. De hele
week voerden ze opdrachten uit en ze zonden
mooie tekeningen in. Met als resultaat dat ze
de eerste prijs wonnen! Maar liefst
€ 2500,- om te besteden aan speelmateriaal.
Fantastisch!
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Themadagen Geestelijke Stromingen

Ontmoeting en beleving staan
centraal
Als openbare en Vreedzame school zien we het als onze taak om kinderen in hun schoolloopbaan met
zoveel mogelijk verschillende culturen en geloven in aanraking te laten komen. Daarbij hebben we
hogere ambities, dan alleen methodelessen geven over de verschillende religies.
Wij willen niet alleen dat kinderen kennis nemen van
andere geloven, maar dat ze ook daadwerkelijk kennis
maken met de mensen van een ander geloof en hun
culturele gewoontes. Je leert immers pas een eigen
identiteit te ontwikkelen als je dat kunt vergelijken en
afzetten tegen andere identiteiten. Je kunt pas keuzes
maken als je weet wat je kunt kiezen. Als kinderen
nooit kennis maken met wat zij als ‘anders’ ervaren, dan
zal het altijd ‘anders’ blijven en nooit gewoon worden.
Als kinderen zich eenmaal verdiepen in mensen met
een andere cultuur of geloof, dan komen er vanzelf vragen over de verschillen. Wie kunnen deze vragen beter
beantwoorden dan deze personen zelf. Een respectvolle
dialoog aangaan is de beste manier tot kennismaking.
Dit is de reden dat we twee keer per jaar een themadag
rond een wereldreligie organiseren. Alle religies komen
op die manier regelmatig voorbij in de 8 jaar dat uw
kind bij ons op school zit. Per bouw geven we natuurlijk
anders invulling aan de beleving:
• Groep 1/2: Zintuiglijke ervaringen staan voorop: ruiken, voelen, proeven, horen. Zoals kleding, dans,
muziek, hapjes, symbolen en verhalen.
• Groep 3/4: Kinderen nemen deel aan een belevingscircuit, waar de activiteiten meer gericht zijn
op kennisoverdracht (films, foto’s, muziek, taal,
toneel). Kinderen verwerken hun kennis in een tastbare herinnering.
• Groep 5/6: Kinderen ontmoeten mensen in hun
gewone doen en leefomgeving om zo elk begrip
inhoud te kunnen geven. Hierbij staat zien en ontmoeten centraal.
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•

Groep 7/8: Kinderen gaan in gesprek met mensen over hun drijfveren en het ’waarom’ van hun
gewoontes. Een bezoek aan een gebedshuis hoort
hier waar mogelijk bij.

In de afgelopen jaren hebben we alle gebedshuizen
al bezocht; van de katholieke en hervormde kerk, tot
synagoges en moskeeën. Ook zijn er al verschillende
gastsprekers op school geweest. Met als bijzonderheid
zelfs een hooggeplaatste boedhitische monnik.
We zijn er van overtuigd dat de persoonlijke ontmoeting een beleving met zich meebrengt waar kinderen hun hele leven voordeel van kunnen hebben. En
daarom moet juist de ’beleving’ bij de het vak Geestelijke Stromingen centraal staan. Een ontmoeting leert
je meer dan een lesje uit een boek.

▶▶ Tibetaanse Lama Geshe Ngawang Zopa (r)
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Privacyvoorkeuren instellen
We leggen de leuke en bijzondere momenten die we op school beleven graag vast op beeld. Hierdoor kunt u via MijnAlbum, Parro, de nieuwsbrief en soms ook sociale media zien wat we allemaal
op school ondernemen. Maar ook mensen buiten school willen we graag via beeld een indruk van de
sfeer bij ons op school geven. Sinds de privacywet (AVG) heeft u zelf de regie over welke beelden we
waar mogen tonen. Hoe kunt u dat regelen? En hoe gaat school om met de beelden van uw kind?
In de Parro-app kunt u per kind en per
medium aangeven of we foto’s mogen
plaatsen of niet. Dat kan via het menu
Instellingen en dan Privacyvoorkeuren.
Door op de potloodjes te klikken kunt
u aanpassingen maken.
De meeste ouders zullen waarschijnlijk
geen probleem hebben als hun kind op
een groepsfoto klein staat afgebeeld.
Maar u wilt ook niet verrrast worden
met uw kind groot op een foto in de
media of op de voorkant van de nieuwsbrief. Dat begrijpen we uiteraard. In dat soort gevallen nemen we altijd
eerst contact op met de ouders en vragen we (ook al
hadden we toestemming) toch nog een keer extra toestemming.

meekijken en de foto’s scannen of er
leerlingen op staan die niet gepubliceerd mogen worden.
Als u alles op ‘ja’ zet, dan kunt u ervan
uitgaan dat bij foto’s waar we zelf
ook maar licht twijfelen of u het oké
vindt, we dan via Parro bij u checken
of het akkoord is.

•

•
Helaas kunt u bij de voorkeuren niet aangeven: in principe mag het wel, maar graag even overleg als mijn
kind wel erg prominent op de foto staat. Het is enkel:
ja of nee. Als school hebben wij het liefst dat u bij alles
‘ja’ invult, want het is inmiddels voor ons een behoorlijk
karwei geworden om uit te zoeken of de foto nu wel of
niet geschikt is voor publicatie.Het hele team moet dan

De categorieën bij privacyvoorkeuren zijn helaas niet eenduidig. Hier
enkele aandachstpunten:
als u toestemming geeft voor beeldmatraiaal in
Parro, dan geeft u ook toestemming voor beeldmateriaal in MijnAlbum. Beide zijn namelijk alleen
toegankelijk voor ouders van onze eigen school en
uw kind geniet dus dezelfde bescherming.
Als u toestemming geeft voor beeldmateriaal in de
nieuwsbrief, dan geeft u impliciet ook toestemming voor plaatsing op internet, want de nieuwsbrief is te bekijken op onze site.

Uiteraard bent u nog steeds vrij om overal ‘nee’ in te vullen, want de privacybelangen van u en uw kind staan
bij ons altijd voorop!

Kalender
• wo 06 november
OR vergadering (H+K)
• wo 06 november
MR vergadering
• do 07 november
Themadag Jodendom
• di 12 november
OR vergadering (H)
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Welkom
Wieke Krommendijk
• wo 20 november
Studiedag (kinderen vrij)
• do 21 november
Voortgangsgesprekken
• di 26 november
Voortgangsgesprekken

We wensen je een
hele fijne tijd bij
ons op school!
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De Vreedzame School

Mediatoren dragen actief bij aan
een beter schoolklimaat
Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij
doen dat vanuit de uitgangspunten van De Vreedzame School. De
Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat
in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid
van kinderen centraal staan. De school wordt een democratische
gemeenschap waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien
en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan.
Hierbij staat conflictoplossing centraal.

heid om het op te lossen. Dan breken de mediatoren de mediatie af en
geven ze het door aan de leerkracht.
Ter aflsuiting maken de mediatoren
een verslag van de uitkomsten van
het gesprek in de mediatorenmap.
Zo kunnen de leerkrachten zich op
de hoogte stellen van hoe vaak en
waarom de uitpraathoek gebruikt
wordt, want een flink aantal mediaties gaan inmiddels buiten het zicht
van de leerkrachten om. De kinderen
zijn hier volledig autonoom in. Dat
vinden we fantastisch!

Fases bij mediatie

K

inderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt
gaan. We stimuleren kinderen
hun conflicten voor zover mogelijk
zelfstandig op te lossen. Wanneer
de kinderen het niet lukt om een
conflict zelf op te lossen kunnen ze
ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo ervaring op
met conflictbemiddeling met behulp
van een derde, neutrale partij.

In Nederland zijn al
duizenden kinderen opgeleid
tot mediator. Het is prachtig
om te zien, hoe goed
kinderen dat kunnen leren.
De kinderen groeien in die
rol en de daarmee gegeven
verantwoordelijkheid.
De mediator kan een leerkracht zijn,
maar ook een medeleerling. Vandaar
dat we bij ons op school jaarlijks
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een aantal bovenbouwleerlingen
opleiden tot leerlingmediator, die
andere kinderen gaan helpen bij het
oplossen van een conflict als ze daar
zelf niet in slagen. De leerkrachten
bewaken dat mediaties veilig en succesvol verlopen.
Er waren op beide locaties al heel
wat mediatoren actief en dit jaar
zijn er zelfs 20 nieuwe bijgekomen.
Zij worden ingedeeld in het nieuwe
mediatierooster. Dit rooster is zichtbaar op het whitebord in de gang.
Zo weten kinderen wie ze kunnen
aanspreken als ze hulp willen bij het
uitpraten van een conflict.
Ze gaan dan naar de ‘uitpraathoek’
en de mediatoren voeren een
gesprek met de kinderen volgens
een vast stappenplan.
Als de mediatie slaagt, dan komen
de kinderen weer opgewekt naar
buiten. Maar het kan ook dat de
mediatie niet slaagt, omdat er nog
te veel boosheid is of geen bereid-

Stap 1 Het begin
• Vragen of ze hulp willen.
• Rustige plek zoeken.
• Voorstellen.
• Gespreksregels uitleggen.
Stap 2 Het conflict
• Om de beurt verhaal doen.
• Vragen naar gevoel.
• Mediatoren vatten samen.
Stap 3 Oplossingen bedenken
• Om de beurt vragen naar
mogelijke oplossingen.
• Vragen welke oplossing voor
beiden werkt.
• Anders geven de mediatioren
tips voor een win-win oplossing.
Stap 4 Afsluiting
• Oplossing samenvatten.
• Afspraken maken.
• Handen schudden.
• Mediatie vastleggen in mediatorenboek.
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