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NIEUWE INTERN BEGELEIDER
VERVOLG MEERBEGAAFDHEIDSBELEID
TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAANDEN

Van de directie
door meester Rob

Vanaf de zomervakantie werkt juf Merel op onze locatie in de
Kruidenwijk. We konden haar een benoeming geven omdat de
overheid het onderwijs extra middelen (NPO-gelden) heeft gegeven om de eventuele achterstanden opgelopen, aan te kunnen
pakken. Juf Merel heeft gesolliciteerd op de vacature die in groep
5/6 in de Kruidenwijk is ontstaan na het vertrek van juf Inge per 1
oktober. We zijn blij dat we juf Merel hebben kunnen benoemen en
wensen haar veel succes nu ze opgenomen is in de formatie van
onze school.
En daarmee hebben we meteen te
maken met een nieuwe vacature,
namelijk om de plek van juf Merel in
te nemen. We houden u uiteraard
ook op de hoogte als wen hiervoor
een geschikte kandidaat gevonden
hebben.
Een logisch gevolg van de inzet
van deze NPO-gelden is, dat veel
leerkrachten uit de invalpool
benoemd zijn op de Varietasscholen, waardoor er niet veel invallers
meer beschikbaar zijn. Het bestuur
is hard aan het werk de invalpool
weer te vullen.

Dit betekent echter
wel dat we een grote
kans hebben dat zieke
leerkrachten niet
vervangen kunnen worden
door vaste invalkrachten,
om de doodeenvoudige
reden dat invallers niet
beschikbaar zijn.
Een probleem waar alle schoolbesturen mee kampen. We proberen
leerkrachten die uitvallen in eerste
instantie te laten vervangen door
medewerkers uit de invalpool, vervolgens kijken we naar de collega’s
die extra ondersteuning bieden in
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de groepen (op NPO-middelen) en
vragen vervolgens aan collega’s
met een parttimebaan of zij in de
gelegenheid zijn in te vallen. Mocht
dit alles niet lukken, dat bestaat de
kans dat een groep een dag geen
les kan krijgen. U begrijpt dat we
dit echt proberen te voorkomen
en zullen u zo snel als mogelijk is
hierover te berichten. U begrijpt dat
de situatie (ook) in het onderwijs
nijpend is.
In deze nieuwsbrief kunt u ook
lezen dat de benoemingscommissie
een goede kandidaat heeft gevonden om juf Daniëlle op te volgen als
Intern Begeleider. Haar naam is Jessica Spoler. In deze nieuwsbrief stelt
zij zichzelf aan u voor.
Op maandag 20 september jl.
waren de leerlingen vrij vanwege
een studiedag voor het team. Deze
dag stond vooral in het teken van
taal. Twee taalspecialisten van de
stichting Kentalis (onderwijs voor
taal- en spraakstoornissen) hebben
het team voorlichting gegeven hoe
leerlingen met een taalstoornis het
onderwijs ervaren, tegen welke problemen deze leerlingen aanlopen en
hoe je als leerkracht deze leerklingen kunt ondersteunen.
Maandag 5 oktober zijn de leerlingen opnieuw vrij vanwege een stu-

diedag. Dit keer betreft het een studiedag voor alle medewerkers van
onze stichting Varietas. Leerkrachten krijgen de gelegenheid op die
dag elkaars scholen te bezoeken om
bijgepraat te worden over de specifieke deskundigheid die bepaalde
scholen hebben ontwikkeld. Reggewinde zal in samenwerking
met Reggewijs collega’s bijpraten
en informeren over de leren leren
groep voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen. Ook zal een presentatie
gegeven worden over De Vreedzame School, een manier van werken waarin we ons onderscheiden
van andere scholen.
Vanuit de overheid wordt scholen
erop gewezen aandacht te besteden aan een goede ventilatie. Op
onze school hebben alle groepen
daarom een CO2 meter die aangeeft
wanneer geventileerd moet worden. We houden de luchtkwaliteit
nauwlettend in de gaten.
Tot slot kan gemeld worden dat het
leerlingenaantal op Reggewinde
nog steeds groeiende is. Mocht u
kinderen hebben die het komend
schooljaar de 4-jarige leeftijd bereiken, dan kunt u contact met de
schoolleiding opnemen.
Rob Huberts

Wel kom bij ons
op school !
Evy Meijer
Jorg Snellink
Chévano Papilja
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Verkeersveiligheid
in en om school
• De dagen worden weer korter
en de kinderen komen straks weer
in het donker op school. Zou u de
verlichting van uw kind willen controleren?
• De verkeersveiligheid rond onze
scholen is zeker nog niet optimaal,
omdat wachtende ouders hun auto
parkeren op plekken waar het niet
is toegestaan en onveilig is. We zouden het vreselijk vinden als door de
onoverzichtelijke situatie die we zelf
creëeren ongelukken ontstaan.
• Als we met de groep met de fiets
op pad gaan komt het helaas nog
regelmatig voor dat we oponthoud
en bijna-ongelukken hebben door
fietsen die niet deugdelijk zijn (kettingen eraf, banden lek, vallende
losse tassen, want geen bagagedrager). Kunt u de fiets hierop controleren voor de groepsactiviteiten?

Kalender
• 18 t/m 22 oktober
Herfstvakantie
• ma 25 oktober
Varietasdag (lln vrij)
• di 26 oktober
OR vergadering (gezamenlijk)
• ma 1 november
Swim2Play gr 3K t/m 6K
• ma 8 november
Swim2Play gr 3K t/m 6K
• ma 15 november
Swim2Play gr 1H t/m 8H
• do 25 november
Voortgangsgesprekken
• vr 26 november
Studiedag (lln vrij)
• di 30 november
Voortgangsgesprekken
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Even voorstellen

Onze nieuwe intern
begeleider
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van onze
intern begeleider Danielle Grootveld. Zij was intern begeleider op onze school en een andere Varietasschool: OBS Dijkerhoek. Er is een vacature geweest en vertegenwoordigers
van beide directies en medezeggenschapsraden hebben een
nieuwe intern begeleider voor beide scholen kunnen vinden.
Ze stelt zich graag aan u voor.
Ik ben Jessica Spoler, 38 jaar en
woonachtig in Bornerbroek samen
met Koen en ons zoontje Joep van
5 jaar. Binnenkort ga ik een ontzettend leuke uitdaging aan bij jullie
op Reggewinde.
Na de herfstvakantie zal ik de
taak van intern begeleider zowel
op Reggewinde als op Dijkerhoek
gaan uitvoeren. Ik heb er onwijs
veel zin in en ik wil jullie graag meer vertellen over mijn werkervaring en wat mij bezighoudt.
In 2004 ben ik geslaagd voor de opleiding maatschappelijk werk
en dienstverlening aan Saxion Hogeschool in Enschede. Vervolgens
ben ik de PABO aan de Edith Stein in Hengelo gaan doen. Mijn eerste klas was een combinatieklas 7/8 op de Heilighartschool in Fleringen. Na vele jaren binnen het onderwijs werkzaam te zijn geweest,
heb ik vorig jaar een uitstapje gemaakt naar het sociale domein.
Ik was werkzaam als schoolmaatschappelijk werker bij Avedan in
de gemeente Almelo. Mijn passie voor het onderwijs is groot en ik
miste het enorm.
Sinds begin 2021 ben ik werkzaam bij stichting Varietas. Binnenkort
zal ik afscheid nemen van de Blokstoeke te Westerhaar waar ik
naast leerkracht ook als rekenspecialist heb mogen werken. Naast
mijn werkverleden wil ik jullie ook wat vertellen over mijn vrije tijd.
Ik ben sportief aangelegd en ben lid van de tennis en handbal. Ik
word blij van koken, uiteten, reizen en uitjes met gezin of vriendinnen.
Ik sta te trappelen om de collega’s, kinderen en ouders van Reggewinde te leren kennen. Ik sta voor open communicatie, waarbij
betrokkenheid en veiligheid belangrijke elementen voor me zijn. Op
alle vlakken aandacht voor de groei van het kind, samen met ouders
en school!.
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Een terugblik op

De eerste normale maanden weer!
De meeste coronabeperkingen zijn voorbij en we kunnen gelukkig weer aan allerlei activiteiten deelnemen met school. Hier een terugblik op de eerste twee maanden.

Maar liefst 24 kinderen uit groep
7 en 8 van beide
locaties hebben deelgenomen aan
de tweedaagse mediatorencursus. Ze heb
ben allemaal
hun diploma gehaald en gaan and
eren kinderen
helpen bij het oplossen van conflict
en. Ook 8
kinderen uit groep 8 hebben een
opfriscursus
gedaan. Gefeliciteerd allemaal!

orstelling
naar een vo
r
e
e
w
n
e
d
n
ko
rganiseerd
Groep 3 en 4
worden geo
ze
e
D
r.
te
a
he
or alle basisin het Zinin-t
commissie vo
le
re
u
orstelling
lt
cu
e
d
door
eente. De vo
m
e
g
e
d
in
n
re
hoe word je
schoolkinde
nautje over
ro
st
A
t
e
h
dré
ging over An
ronaut.
st
a
e
d
e
o
een g

4

Onze groepen 7 en
8 waren uitgenodig
d in de biblio theek voor een wor
kshop Gamedesign
en voor het
Technieklab. Op de
Ipad ontwierpen ze
een personage voor in een
computergame en
in het technieklab hebben de
kinderen met 3D-p
ennen leren

De lessen voor Swim2Play
zijn weer begonnen. Dit
zijn onze ‘natte gymlessen’
in het zwembad georganiseerd door de gemeente.
Iedereen wordt op zijn
eigen niveau dan weer lekker watervrij gemaakt.
Groep 3/4K en 5/6K zijn
afgelopen maand gestart.
In november is locatie
Hellendoorn aan de beurt!
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De schoolreisjes
konden weer ingehaald worden! De
onderbouw ging
naar Kinderboerderij Dondertman
en de middenbouw
met de bus naar De
Waarbeek. Groep
7H ging naar Avonturenpark Hellendoorn.

ide locavenbouw van be
De midden- en bo
lgd van een
skateclinic gevo
ties hebben een
het plein.
pioen skaten op
Nederlands kam
middelen
et beschermende
Goed ingepakt m
van het
sisvaardigheden
leerden we de ba
skaten.

Groep 7/8H
is drie dagen
op kamp
geweest naar
de Wolkskuil
in Ommen.
Ze hebben
gekanood,
gegourmet
en zijn in een
maisdoolhof
geweest.
Ze hadden
mazzel met
het weer en
konden zelfs
lekker zwemmen in de
Vecht!

Nummer 22 - oktober 2021

Locatie Kruidenwijk is weer Streetwise! Alle groepen
hebben de verkeerslessen van de ANWB gevolgd. De
lessen gingen o.a. over oversteken, het gebruik van
gordels en zitjes, de remweg van auto’s en fietsvaardigheid. Elke twee jaar nemen we deel aan deze lessen,
zodat onze hele school streetwise blijft!
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De volgende stappen in ons meerbegaafdheidsbeleid

Van de leren-leren-groep weer
naar de klas
De afgelopen 3 jaar hebben we een leren-leren groep gemaakt, als
antwoord op ons tekort aan een goed aanbod voor meerbegaafde
kinderen in de groep. Deze kinderen gingen op onze (of hun voorgaande) school vaak met een achterstand van school wat betreft
leerhouding en/of zelfbeeld over hun kunnen. Ze hoefden weinig
moeite doen om te leren en ontwikkelden zo onvoldoende leerstrategieën met de helpende gedachtes die daarbij horen. Bij de
leren-leren-groep werken we dan aan hun groeimindset.
Groeimindset
We vinden dat het ontwikkeln van
een goede groeimindset bij ons
standaard aanbod in de klas moet
horen. Zodat alle kinderen hier profijt van hebben. Daarom gaat het
team de komende twee jaar een
cursus volgen om een groeimindsetmethode te implementeren.
Als deze lessen in de alle groepen
gegeven worden, dan wordt de
leren-leren-groep hier voor een deel
overbodig door.
Voldoende uitdaging
Naast een goede groeimindset is
ook voldoende uitdaging belangrijk voor deze groep kinderen. Je
ontwikkelt pas een groeimindset
op het moment dat je uit je comfortzone wordt gehaald en uitdagingen aangaat. We hebben onze
methodes gescreend op de mate
van uitdaging die ze bieden voor
deze groep leerlingen en gekeken of
er voldoende uitdagende opdrachten zijn volgens de taxonomie van
Bloom.
Waar dit onvoldoende bleek te zijn,
gaan we het aanvullen met andere
methodes of ontwikkelen we zelf
opdrachtkaarten. Het team heeft
hier al een cursus voor gevolgd en
gaat dit jaar aan de slag met het
uitwerken van dit soort
opdrachtkaarten.
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Peergroep
Maar met alleen een goede groeimindset en voldoende uitdaging
zijn nog niet alle meerbegaafde
kinderen geholpen. Met name
hoogbegaafde kinderen hebben
ook met enige regelmaat behoefte
aan contact met gelijkdenkenden
in een zogenaamde ‘peergroep’.
Deze willen we bovenschools gaan
organiseren. We zijn nu bezig om
daar contacten voor te leggen en
te kijken hoe en wanneer dat vorm
kan krijgen.
Vroegsignalering
Ondertussen heeft juf Vanessa,
onze specialist hoogbegaafdheid,
tijdelijk extra uren gekregen om
onze leerkrachten te ondersteunen
bij vroegsignalering van meerbegaafde kinderen. De leerkrachten
gaan als pilot oefenen om (samen
met enkele ouders) hiervoor screeningslijsten in te vullen, zodat we
deze kinderen eerder in beeld krijgen.
Dit jaar gaat de leren-leren-groep
dus gewoon door. Hij start na de
herfstvakantie en gaat wekelijks
op woensdag door tot aan de meivakantie. We leren de kinderen in
deze groep om een groeimindset
te ontwikkelen. Volgend jaar zal de
leren-leren-groep dan waarschijnlijk
al overbodig zijn.

Wat is een groeimindset?
Kinderen die sterk denken vanuit een vaste mindset geloven
dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Je bent
met een bepaalde ‘hoeveelheid’
intelligentie en kwaliteiten
geboren en daarmee zal je het
de rest van je leven moeten
doen. Kinderen die sterk denken
vanuit een groeimindset daarentegen geloven dat ze zichzelf
steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten
zijn slechts het startpunt; je
kunt steeds blijven groeien door
hard te werken en ervaring op
te doen.
Wanneer je ervan uitgaat dat je
altijd beter kunt worden, vind
je uitdagingen geweldig. Kinderen die sterk denken vanuit
een groeimindset genieten van
moeilijk werk, omdat ze hierdoor het gevoel krijgen dat ze
zich aan het ontwikkelen zijn.
Fouten maken hoort er voor
deze kinderen gewoon bij: je
kunt er iets van leren en je kunt
jezelf verbeteren.
Kinderen die denken vanuit de
groeimindset zullen niet opgeven wanneer het even tegenzit
of wanneer iets veel moeite
kost. Ze accepteren het leerproces dat hoort bij groeien.
Ze weten dat ze hard moeten
werken om verder te komen en
leveren die inspanning graag.
Kortom, een groeimindset leidt
tot een passie voor leren. Wil je
een kind zijn talenten optimaal
laten benutten, dan is het dus
van belang dat hij een groeimindset ontwikkelt.
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