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EVEN BIJPRATEN 
 
De kop is eraf, het nieuwe schooljaar is begonnen. Afgelopen maandag heeft iedereen zijn nieuwe plekje 
gevonden en kennisgemaakt met de leerkrachten en klasgenoten. Er is gekeken waar broers en zussen in 
de klas zitten en zelfs een aantal oud leerlingen was bij de start van de dag. 
Vanaf dit schooljaar neem ik de taak van Monique Vromen over. Lopende zaken zijn overgedragen en het 
team heeft in de laatste week van de vakantie al een start gemaakt met het nieuwe jaarplan en de koers 
voor 2018-2019. Omdat er een aantal nieuwe collega’s zijn, hebben we ook frisse blikken en nieuwe input. 
In de eerst volgende nieuwsbrief stellen de nieuwe collega’s zich kort voor. 
 
Bij de start van de informatieavond dinsdag 4 september vanaf 19.30 uur wil ik u graag kort meenemen in 
welke inhoudelijke zaken centraal staan het komend jaar. Uiteraard ligt de nadruk van de avond op de 
informatie die u van de leerkracht krijgt. 
 
Controle NAW-gegevens en toestemming voor het delen van informatie: 
Uw zoon of dochter krijgt vrijdag een enveloppe mee naar huis met twee formulieren. 

1. De leerlingkaart: Hierop ziet u hoe u bij ons in het systeem staat. U kunt hierop wijzigingen 
aangeven en retour geven aan uw zoon/dochter.  

2. Privacy voorkeuren: hierop geeft u aan of u akkoord gaat met het delen van informatie en beelden. 
Deze vraag zal vanaf nu jaarlijks aan u gesteld worden. Hierin wordt een vraag over de Parro app 
gesteld. Informatie hierover treft u hieronder. 

 
De Parro app: 

mailto:directie@tandemnederasselt.nl
http://www.tandemnederasselt.nl/
http://www.deeerstestap.nl/
mailto:info@deeerstestap.nl
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In navolging van de AVG-wet, veranderen er een aantal zaken met betrekking tot de communicatie tussen 
ouders en school. We willen hiervoor de Parro-app gaan gebruiken. Dit is een digitaal hulpmiddel, 
verbonden aan onze leerling administratie. Tijdens de informatieavond ontvangt u hierover informatie. Na 
de herfstvakantie willen wij deze gaan gebruiken. 
 
Omdat de leerkracht u via deze app op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in de groep wordt de 
groepspagina op de website vanaf dat moment overbodig. De parro-app is gebruiksvriendelijker dan de 
huidige link in de nieuwsbrief of op de website.  
 

 Nieuwsgierig? kijk vast op www.parro.nl.  
 
 

Tip! 
Kijk op de schoolsite: als u de schoolgids, praktische informatie of onze agenda 

zoekt.  
 

 Heeft u een vraag aan de leerkracht dan kunt u deze mailen of even binnenlopen 
om een afspraak te maken.  

 Onze intern begeleider is maandagmiddag en woensdag op de Tandem aanwezig. 
Op andere dagen is zij er incidenteel en indien nodig.  

 De directie is over het algemeen de maandag en vrijdag op school. 

 
Dit schooljaar zijn we  gestart met het nader onderzoeken van de huidige organisatie van de 
kangoeroeklas.                                                                                                                                                                                          
Enkele ouders, IB-ers, directeuren en leerkrachten, hebben  ervaringen gedeeld en input gegeven om de 
specifieke begeleiding en organisatie van (hoog)begaafde kinderen verder te ontwikkelen en waar nodig te 
verbeteren. 
Samen hebben we geconcludeerd dat de Kangoeroeklas, zoals die tot nu toe heeft gefunctioneerd, veel 
heeft geboden. We ontdekten echter ook de wens om meer verbinding te zoeken tussen de scholen en de 
kangoeroeklas. Daarom is er vanaf schooljaar 2018/19 gekozen voor een nieuwe opzet.  Een groot deel 
van wat er nu in de kangoeroeklas wordt gedaan, willen we in de scholen zelf laten plaatsvinden. Op die 
manier wordt het aanbod aan begaafde leerlingen steeds meer een integraal deel van de school in haar 
dagelijks handelen en blijft de continuïteit in begeleiding gewaarborgd. 
De nieuwe organisatie ziet er schematisch als volgt uit: 

    Zomer s 1 s Kerst 2 s 3 s   Zomer 

 
        = (hoog)begaafdheidsspecialist geven begeleiding  op scholen 

 
= Kangoeroeklas periode 1 – 2 – 3 
 
 

Voor de nieuwe organisatie geldt het volgende:   

 Alle begaafde kinderen (kinderen in een verdiept arrangement) en de leerkrachten krijgen in de 

nieuwe opzet in hun eigen school periodiek een gesprek met de (hoog)begaafdheidsspecialist. Dat 

is 4 keer per jaar; voorafgaand aan elke periode en een afronding van het schooljaar (zie gele 

vakken). 

s 

1-2 -

3 

http://www.parro.nl/
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 De leerlingen zullen verrijkend werk krijgen voor een periode en stellen zelf, met de hulp van de 

(hoog)begaafdheidsspecialist, leerdoelen op. In school zal er bijvoorbeeld ook ruimte komen voor 

denkspellen en het leren van een vreemde taal. Aan het einde van de periode bespreken de 

kinderen met de (hoog)begaafdheidsspecialist de ervaringen en resultaten van het werken met 

leerdoelen. 

 In elke periode is de (hoog)begaafdheidsspecialist op school voor gesprekken met kinderen, 

leerkrachten en intern begeleider. De (hoog)begaafdheidsspecialist vertaalt de leerdoelen samen 

met de leerkracht en eventueel de internbegeleider naar een plan van aanpak. Per kind/ groep/ 

school kan het verschillend zijn of het kind alleen werkt of in een groepje.  

 Daarnaast zal er drie keer per jaar een kangoeroeklasperiode zijn met een bepaald verdiepend 

thema: Kangoeroeklas 1, 2 en 3 (zie blauwe vakken). Een kangoeroeklasperiode duurt 6 weken. Na 

de overgangsperiode zal dat voor de bovenbouw 3,5  uur en voor de onderbouw 2 uur per week 

zijn. Sommige kinderen zullen daar elke keer aan deelnemen, anderen voor een periode, al naar 

gelang dit bij hun situatie en motivatie past. 

Eventuele mogelijkheid voor deelname aan een kangoeroeklasperiode wordt door school en de 
(hoog)begaafdheidsspecialist bepaald. 

 Het contact tussen de kinderen en de (hoog)begaafdheidsspecialist in hun eigen school zal er hoe 

dan ook zijn; dit is onafhankelijk van of zij de kangoeroeklas 1, 2 en/of 3 bezoeken. 

 Vanaf augustus 2018 zal er voor de kangoeroeklas geen ouderbijdrage gevraagd worden. 

 
 In aanloop naar deze nieuwe manier van werken zal er van september tot december een 
overgangsperiode zijn: 

 
 
 
 

 
 
Wij kijken uit naar een fijn schooljaar en een prettige samenwerking! 
 
Namens het team van De Tandem 
Lonneke Hubers 
Directeur Basisschool De Tandem 
 
 
Schoolreisje ‘Toverland’  
 
Vrijdag 7 september gaan we met de hele school naar ‘Toverland’.  
De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht. De bus zal 
om 9.00 uur vertrekken en om 16.00 uur is de bus weer terug op school. 
De kinderen hoeven deze dag niets mee te nemen. Voor eten en drinken 
wordt gezorgd.  
Wij hebben er zin in! 
 
Met vriendelijke groet,  
Werkgroep schoolreisje 
 
 
 
 
 

    Zomer 
 

Kerst 2 s 3 s   Zomer 

Begaafdenspecialist op school 

Per twee weken 
kangoeroeklas 
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Nieuws vanuit de Ouderraad 
 
Beste ouders, 
 
De ouderraad gaat voor elke groep een groepsapp aan maken. 
Dit is voor de klassenouder en de leerkracht een makkelijk middel om via een snelle weg hulpouders te 
vragen. Verder kunnen er belangrijke mededelingen worden gedaan, of kan er gereageerd worden als het 
nodig is. De groepsapp is niet bedoeld om discussies te voeren. Hierdoor blijven de berichten beperkt en 
krijg je als ouder alleen de nodige informatie door. 
In verband met de wet op de privacy, moeten wij voortaan elk jaar toestemming vragen of u van deze 
groepsapp gebruik wilt maken. 
We verzoeken u dan ook om naar or@tandemnederasselt.nl een bevestiging te sturen of u wel of geen 
toestemming geeft. Indien u toestemming geeft, oftewel toegevoegd wilt worden, vermeldt dan 
onderstaande gegevens: 
-       Uw naam met bijbehorende telefoonnummer. 
-       De naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit. 
 
 
Wij zullen ervoor zorgen dat de groepsapp z.s.m. gemaakt wordt. 
Alvast bedankt! 
 
De OR 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 
Klik op onderstaande linken voor het laatste nieuws uit de groepen. 
 
Groep 1/2 
 
Groep 3/4 
 
Groep 5/6 
 
Groep 7/8 
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