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NIEUWS VAN DE MR
VREEDZAME SCHOOL BLOK 1 EN 2
CULTUURONDERWIJS DIT SCHOOLJAAR

De terugblik
van Rob

We zijn inmiddels alweer zo’n zeven weken aan het werk vanaf de
zomervakantie. Het vorig schooljaar was voor eenieder natuurlijk
een ongekend spannend en bijzonder jaar, maar vanaf het begin
van dit schooljaar is de spanning nog steeds voelbaar. Niets is
meer vanzelfsprekend, zeker nu het aantal besmettingen weer
sterk toeneemt. Misschien een lichtpuntje om aan vast te houden
is het aantal mensen dat overlijdt aan influenza (griep); het lijkt
erop dat de griep met de komst van corona uit ons land is verdwenen (volgens het RIVM jaarlijks gemiddeld ruim 6400 overlijdens,
het afgelopen jaar 400!).
We zijn aan een bijzonder schooljaar begonnen en dat is niet alleen
vanwege de onzekerheden die het
coronavirus met zich meebrengt.
Veel zaken zijn voor onze scholen en
stichting nieuw.
Alle scholen van onze stichting zijn
ingedeeld in vier conglomeraten.
Ieder conglomeraat heeft een voorzitter. Deze vier voorzitters vormen
samen met onze bestuurder Berthold van Leeuwen en de voorzitter
van ons stafbureau (zes leden dus)
het zogenaamde BAT (Bestuurs
Advies Team). Dit BAT functioneert
als een soort College van Bestuur
met de bestuurder als eindverantwoordelijke.
Ieder conglomeraat vergadert
maandelijks en ontwikkelt samen
beleid voor de scholen. Zo heeft ons
conglomeraat besloten een halve
baan in te zetten om het onderwijs
aan hoogbegaafde leerlingen beter
onderwijs te kunnen geven.
Daarbij kunnen we binnen het conglomeraat kennis en ervaringen uit
gaan wisselen. Daarnaast hebben
alle scholen binnen het conglomeraat samen een administratief
medewerkster ter ondersteuning
van de schoolleiders (ook een
halve baan). Deze werkzaamhe-
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den worden door Ingeborg Hallink
ingevuld. Tenslotte werkt Eva Bosch
als bovenschools ICT-er voor ons
conglomeraat. Ondergetekende
is voorzitter van dit conglomeraat
namens onze scholen, dus ook lid
van het BAT.
Nieuw voor onze scholen is de zogenaamde invalpool. De invalpool
wordt gevuld door leerkrachten
die een vaste benoeming hebben
maar geen eigen groep op een
school hebben. Is er geen invalwerk
te doen, dan pakt deze invaller
werkzaamheden op op zijn/haar
zogenaamde stamschool. Wanneer
een school een invaller nodig heeft
vanwege b.v. ziekte, dan kan een
beroep gedaan worden op deze
invalpool. Voor Reggewinde is
Danyke de Graaf deze invalpool-medewerkster.
Fijn om te vermelden is het feit dat
onze school nog steeds behoorlijk
groeit, terwijl het totaal aantal
basisschoolleerlingen juist afneemt.

Het vorig schooljaar zijn we
gestart met 153 leerlingen,
dit schooljaar met 163.

ving kennen die op zoek zijn naar
een basisschool, geef hen dan de tip
dat er op dit moment nog ruimte is
voor nieuwe inschrijvingen.
Rob Huberts, meerscholen directeur

Welkom!

Sinds onze laatste nieuwsbrief
(maart 2020) heten we maar
liefst 28 nieuwe leerlingen welkom!
Miko Geurts
Nabill Ibrahim
Bram Kamerbeek
Owen van Munster
Marèll Schutten
Nila Vrielink
Yara Vrielink
Noud Butink
Silke Huiskes
Yinte Reukers
Revi Samsen
Luuk Siccama
Laith Achram
Mahmoud Achram
Merle Wakkers
Dex Wakkers
Tygo Blikman
Elisabeth Bolman
Jonas Bolman
Quin Evers
Léan Evers
Kyran Knobben
Daryl Knobben
Amelie Hulzebos
Liam Eertink
Finn Eertink
Lyas van den Berg
We wensen jullie een fijne tijd
op de Reggewinde!

Mocht u nog mensen in uw omge-
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Wat staat er dit schooljaar op het programma?

Muziek- en cultuuronderwijs
We willen elk kind de kans geven om uit te blinken in zijn of haar
kwaliteiten en talenten. Daarom proberen we ons lesaanbod zo
gevarieerd mogelijk te maken, zodat ieder kind kan laten zien wat
het kan! Onder leiding van onze cultuurcoördinator juf Inge krijgt
muziek- en cultuuronderwijs een vaste plek in ons onderwijsaanbod. Welke projecten en initiatieven lopen er dit jaar?
Muziekconvenant
Afgelopen februari is Het MuziekAkkoord getekend. Dit akkoord streeft
naar een samenwerking tussen
verschillende partijen (Gemeente
Hellendoorn, muziekverenigingen, schoolbesturen en muziekaanbieders) om ervoor te zorgen
dat alle kinderen in de gemeente
Hellendoorn over 8 jaar structureel
muziekonderwijs krijgen.

Uit meerdere onderzoeken blijkt
namelijk dat muziek en vooral het
zelf bespelen van een instrument
gezond is voor een mens. Muziek
maakt creatief en ontwikkelt het
oplossend vermogen van kinderen,
het bevordert de motorische, cognitieve en empathische ontwikkeling.
Door het ondertekenen van het
MuziekAkkoord wordt er geinvesteerd in de toekomst van kinderen.
De eerste stap is een speciaal
Muziekfonds, hier kunnen scholen
aanspraak op doen voor het opzetten van muziekonderwijs en het
verduurzamen daarvan.
Voor de Reggewinde betekent dit in
eerste instantie dat we vanuit het
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muziekfonds een basisset instrumenten willen aanschaffen om
onze muzieklessen ook kracht bij te
zetten.
Muziekimpuls
Afgelopen schooljaar stond rond
de meivakantie een tweede project
van het Klasse[n]orkest gepland.
We weten inmiddels allemaal de
reden dat deze niet door kon gaan.
Na online meetings en veel mailtjes heen en weer zijn we begin dit
schooljaar gestart met het Klasse[n]
orkest. De kinderen hebben de afgelopen weken muzieklessen verzorgd gekregen in de klas door een
vakdocent en de week erop door de
groepsleerkracht óf ze zijn naar de
Tente in Hellendoorn geweest om
daar een muziekinstrument te leren
bespelen. De kinderen genieten
hier volop van. Vanwege Corona
zal dit project helaas niet afgesloten worden met een slotconcert.

Doordat het afgelopen schooljaar
niet door is gegaan, hebben we
besloten om aan het einde van het
schooljaar nogmaals het project
te volgen. We hopen natuurlijk dat
we dit project wel kunnen afsluiten
met een feestelijk slotconcert.

Voorstellingen
Na heel veel overleggen en het
nieuws goed in de gaten te houden
heeft het CCVPO besloten om de
theatervoorstellingen dit jaar vooralsnog door te laten gaan. Hierbij
wordt rekening gehouden met de
geldende RIVM-richtlijnen.
Groep 3-4 is al naar Joris en de
Draak geweest en hebben daar een
heel leuke voorstelling gezien. Het
eeuwenoude verhaal van Joris en
de Draak was verpakt in een spannende voorstelling met livemuziek,
zang, interactie en veel humor.
Groep 7-8 is al naar Dance Hypes
geweest. Dance Hypes is een
geschiedenisles over de muziek van
1900 tot nu. Een interactieve show
met veel verschillende dansstijlen
en rages. Onze groepen 7-8 hebben
enorm genoten van deze show.
Overige voorstellingen:
Groep 1-2(-3H)
De Operapiraat, dinsdag 27 oktober
Groep 3-4
Padaboom!!, maandag 15 februari
Groep 5-6
Flatkat, dinsdag 29 maart
Groep 5-6
Werktuig, donderdag 20 mei
Groep 7-8
Vallende Sterren, maandag 17 mei
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Van de medezeggenschapsraad

Vrijheid in gebondenheid in
coronatijd!
‘Vrijheid in gebondenheid’ is één van de daltonprincipes die de afgelopen 8 maanden, dankzij de
coronacrisis, een heel andere dimensie kreeg. De berperkingen die corona ons oplegt, heeft op onze
school gevolgen voor ouders, kinderen en leerkrachten en daarmee houdt het ook de MR bezig. Nu
er wederom verscherpte maatregelen op ons afkomen, is het duidelijk; het blijft voorlopig anders.
Noodgedwongen hebben we ons allemaal aangepast en een andere invulling moeten geven aan ontmoetings- en contactmomenten.
De MR bespreekt iedere vergadering de effecten
hiervan en we zien tot onze spijt dat er veel contactmomenten anders of vervallen zijn. Denk hierbij aan de
ouderinformatieavond, de crossloop, avondvierdaagse
en andere naschoolse activiteiten. We bespreken de
gevolgen die het heeft voor het gevoel van verbondenheid op onze school en wat we als alternatieven
kunnen bieden.
Ouders van de 28 nieuwe leerlingen hebben hierbij
onze speciale aandacht. Zij krijgen wellicht een beperkt
beeld van de warme contactmomenten met ouders
en leerkrachten, zoals ons dat zo gewoon leek voor de
coronatijd.

soonlijk uitnodigen en daarnaast kunnen belangstellenden zich aanmelden via het agenda-item in Parro.
Zo hopen we dat de ouders breed vertegenwoordigd
zijn en er een goed gesprek op gang kan komen.

MR samenstelling:
Leerkrachten: Lennert Bijl, Suzen van
der Zeijde, Miranda Schra
Ouders: Leonie Schoppink (K), Martin Middelkamp
(H), Jody Kurvink-Besten (K)
De MR is te bereiken via reggewinde.mr@varietas.nl

Een ander aandachtspunt is de vorming van het
nieuwe schoolbestuur en de plek van de Reggewinde
daarin. De Reggewinde maakt onderdeel van het
nieuwe conglomeraat Hellendoorn-Twenterand-Joppe.
Deze structuur vergroot de diversiteit in de samenwerking en biedt nieuwe mogelijkheden om te leren van
elkaar en samen te werken. Maar we houden ook de
vinger aan de pols bij de mogelijkheden tot eigenheid
binnen de stichting en het conglomeraat.
De MR kan zich voorstellen dat deze ontwikkelingen
ook jullie bezighouden en we willen met de ouders
hierover in contact treden. Zoals school zich snel aanpast (videobellen, Parro, praatformulieren) zoekt de
MR komende periode ook andere manieren om in verbinding te komen met jullie als ouders over vragen,
zorgen, ontwikkelingen en verwachtingen.

Eerste online klankbordbijeenkomst:
11 november om 20.00 uur via Teams
Eén daarvan is de vorming van een klankbordgroep.
Online bespreken wij dan, met alleen ouders, uw
vragen, zorgen en aandachtpunten. De MR zal uit elke
groep van beide locaties willekeurig één ouderpaar per-
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Recente onderwerpen:
• Corona gevolgen voor school en aangepaste
onderwijsvormen.
• Einde fusiegelden, er is in de afgelopen jaren
een buffer gecreëerd om de grootste klappen
op te kunnen vangen.  
• Er is sprake van een groeiend leerlingenaantal.  
• Nieuwe rekenmethode (Getal en Ruimte
Junior).
• Muziekonderwijs: nieuwe methode ‘Eigenwijs’
• Informatie-avond (4 maart 2020) was met
Nora Steenbergen over Talentonwikkeling en hoogbegaafdheid.
• Samenwerking openbaar onderwijs Hellendoorn. O.a. gezamenlijke studiedagen.
• Fusie Roos en Quo Vadis per 1 april 2020.
Nieuwe naam van de stichting is Varietas.
• Scholen worden ingedeeld in 4 conglomeraten (deze krijgen ieder een voorzitter).  
• Verkiezingen MR.
• Formatie 2020-2021.  
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Maak kennis met onze nieuwe teamleden

Even voorstellen
Misschien hebben een aantal
van jullie mij ondertussen al
eens gezien, maar ik zal mij
even voorstellen.Mijn naam
is Merel Arendsen en ik
ben de nieuwe LIO-stagiaire
in groep 7/8K bij juf Vanessa
en juf Miranda. Ik zit in mijn
laatste jaar van de opleiding
leerkracht basisonderwijs.
Dit volg ik op Hogeschool Saxion te Enschede. Het
vierde en laatste jaar van de opleiding staat in het
teken van de LIO-stage, dit is de eindstage in de
afstudeerfase van de opleiding. Elke donderdag en
vrijdag ben ik op Reggewinde te vinden en soms een
hele week.De komende tijd geef ik les aan groep 7/8.
Wanneer ik met mijn LIO ga starten, dan zal ik groep
7 voor mijn rekening nemen. Ik heb hier ontzettend
veel zin in en wie weet tot snel!

Ik ben Danyke de Graaf en
invalleerkracht binnen stichting Varietas. Dit betekent
dat ik op alle scholen binnen
Varietas kan worden ingezet
om ziekte op te vangen. Als
ik niet hoef in te vallen,ben ik
op Reggewinde te vinden. Op
zulke dagen ben ik er om de
leerkrachten op Reggewinde
te ondersteunen. Ik neem
dan de klas over of ik neem een groepje met kinderen
mee. Ik kom zelf uit Almelo en ben nog niet bekend
met Nijverdal. Ik vind het erg leuk dat ik door middel
van de kinderen en de activiteiten op de Reggewinde
meer over Nijverdal te weten kom en een andere stad/
dorp leer kennen.

Ouderraden zoeken versterking

Kalender

De ouderraden van locatie Hellendoorn en locatie Kruidenwijk zoeken versterking. Heb je zin om mee te helpen met het bedenken en uitvoeren van
niet-lesgebonden activiteiten voor de kinderen? En bij te dragen aan het
gevoel van verbondenheid en de sfeer op de school van uw kind? Schroom
dan niet en kom ons versterken.

• 8 okt
Schoolfotograaf (K)
• 9 okt
Finale voorleeswedstrijd
• 12 t/m 16 okt
Herfstvakantie
• 19 okt
Varietasdag (kinderen
vrij)
• 27 okt
Voorstelling groep 1/2
• 9 nov
Streetwise (loc H)
• 16 nov
Studiedag(kinderen
vrij)

Interesse? Schiet dan één van de ouders uit de ouderraad aan, of stuur een
mail naar: reggewinde.or@varietas.nl

Uw gegevens? Houd ze actueel!
In Parnassys kunt u zien welke gegevens we over uw kind hebben. Mocht er
iets gewijzigd zijn in gezinssituatie, adres, telefoonnummers of noodcontactpersonen, klik dan op het potloodje om een wijzigingsvoorstel te sturen.
In Parro kunt u de privacyvoorkeuren voor uw kind instellen. Welke gegevens/foto’s van uw kind mogen we wel of niet delen? Ga in de app naar het
vierde tabblad ‘Instellingen’. Tik op Privacy-voorkeuren en geef per kind aan
wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.

NB Ivm Covid-19 kunnen
bepaalde activiteiten
komen te vervallen.

Komt u niet in Parnassys of Parro? Neem dan contact op l.bijl@varietas.nl

Nummer 15 - oktober 2020

5

Vreedzame School blok 1 en 2

We horen bij elkaar en lossen
conflicten zelf op
De eerste weken van het schooljaar waren de ‘gouden weken’ van de groep. We investeren dan veel
in groepsvorming en het maken van afspraken die zorgen voor een veilige sfeer. In de klas hebben
we blok 1 ‘We horen bij elkaar’ van de Vreedzame School behandeld. De komende weken staan in het
teken van blok 2: ‘We lossen conflicten zelf op’.

We horen bij elkaar

We lossen conflicten zelf op

Doel: De leerlingen leren elkaar beter kennen.

Doel: De leerlingen leren om op een positieve manier met
conflicten om te gaan.

De Vreedzame School levert een belangrijke bijdrage
aan het pedagogisch klimaat in onze school. Om dat
kracht bij te zetten speelt blok 1 een grote rol in ons
eerste thema: Dit ben ik. Vanuit het thematisch werken
benadrukken we dat we mogen zijn wie we zijn en dat
we elkaar respecteren.
Omdat we een Daltonschool zijn, zijn zelfstandigheid,
samenwerken en verantwoordelijkheid nemen belangrijke doelen waar we aan werken. De uitgangspunten
van de Vreedzame school sluiten daar naadloos bij
aan. Daarom zetten we dit in om het pedagogische
en sociale klimaat op school nog meer te versterken.
Een school waar iedereen zichzelf mag zijn. Een school
waar iedereen zich thuis voelt. Zo’n school willen we
zijn.

Wat is het verschil tussen een conflict en een ruzie? Een
conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld
allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil
je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden
mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten horen bij het leven; je probeert ze op een positieve
manier op te lossen. Dat is nog niet zo gemakkelijk,
want we reageren verschillend op conflicten. Of je staat
stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening
met de ander. Of je reageert agressief, je bent boos en
wordt driftig. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan
vindt. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan,
spreken we van ruzie. Dan moet de leerkracht helpen.

Dat doen we door:
• te praten over de sfeer in de groep;
• elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen
over iemand en wat dat met iemand doet;
• een takenlijst van de klas te maken en de taken
eerlijk te verdelen;
• te leren dat iedereen een eigen mening mag hebben;
• afspraken te maken met de groep;
• samen te werken.

De kinderen leren:
• om een conflict zelf goed op te lossen;
• om win-win oplossingen te bedenken;
• om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen;
• om zich bewust te zijn van hun eigen manier van
reageren op een conflict;
• om na te denken over de druk van de groep en
het hebben van een eigen mening;
• hoe om te gaan met kritiek;
• dat de mediatoren kunnen helpen bij het uitpraten van een conflict.
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