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EVEN BIJPRATEN 
 
 
Even bijpraten… 
De tijd van de lichtjes breekt aan, de dagen zijn kort en de jaarfeesten Sinterklaas en Kerst 
brengen ieder jaar weer een mooie sfeer in de school.  Wij wensen u bijzonder fijne 
Decemberfeesten toe! 
Pedagogisch beleid: 
Op verschillende momenten werken wij aan het verstevigen van het pedagogisch beleid. Wat 
merken leerlingen en ouders hiervan?  

 Tijdens groepsbezoeken worden beeldopnamen gemaakt van de leerkrachten, deze 

gebruiken we om samen te kijken naar leerkrachtgedrag. Zowel Annemarie en 

Lonneke hebben hiervoor een training doorlopen.  

 Daarnaast gaan we naar aanleiding van de SCOL-vragenlijst het buitenspelen nader 

onder de loep nemen. De intentie van groepsspelen tijdens het buitenspelen is bij 

aanvang goed, na verloop van tijd zien wij hier meer duw en trekwerk ontstaan. Dit is 

in de groepen besproken.  

 Afgelopen week is in de groepen 3-4, 5-6 en 7-8 de eerste informatie m.b.t. de 

leerlingenraad gedeeld. Leerlingen zijn op de hoogte van het doel, de werkwijze en 

de mogelijkheden. In de eerste week van januari kunnen 2 leerlingen per groep zich 

verkiesbaar stellen. De leerlingenraad gaat meedenken over activiteiten, afspraken 

en wensen voor De Tandem. 

 Op de studiedag van 6 december zal het team zich buigen over de schoolstandaard 

pedagogisch handelen. Hierin worden schoolafspraken, inzet van middelen, 
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methoden, regels en afspraken vastgelegd, zodat de manier van handelen 

eenduidiger wordt binnen de school.  

 
Studenten Pabo: 
Inmiddels zijn er in diverse groepen studenten gestart van de pabo. Via de Parro app hebben 
zij zich voorgesteld aan de ouders van de betreffende groepen.  

 
Houdt u met het halen en brengen van de kinderen rekening met de 

verkeersveiligheid?  
Om een overzichtelijke situatie te houden, verzoeken wij u gebruik te maken van de 

parkeerplaatsen en niet van de stoep. 
 

 
Klankbordgroep onderwijsvernieuwing: 
Er hebben zich 4 ouders aangemeld voor de klankbordgroep. De ouders komen uit de 
verschillende bouwen en groepen van de school. Zij zullen naast de MR-oudergeleding 
meedenken met de schoolontwikkeling. De klankbordgroep zal in 2019 in januari en april bij 
elkaar komen. Ouders die zich hiervoor opgegeven hebben, ontvangen een uitnodiging. 
Mocht u interesse hebben om ook aan te sluiten: er zijn nog twee plaatsen vrij en u kunt zich 
opgeven bij Lonneke. 
 
Personeel: 
Na de kerstvakantie gaat Anke Willems met zwangerschapsverlof. Het team heeft 
aangegeven de continuïteit in de groepen prioriteit te geven. Vanuit deze visie zijn wij 
gekomen tot de volgende indeling: 
Groep 3-4: maandag, donderdag en vrijdag Martine 

Dinsdag en woensdag Femke van Leeuwen, zij heeft in het begin van dit 
schooljaar groep           1-2 mee opgestart. 

Groep 5-6: maandag: Evelyn 
       Dinsdag t/m vrijdag: Daisy 
Groep 7-8: Maandag, dinsdag, woensdag: Niki 
       Donderdag en vrijdag: Linda Kosman 
 
 
Beste ouders van basisschool de Tandem, 
Graag stel ik mezelf even aan u voor. Mijn naam is Linda Kosman. 
Ik ben 23 jaar en ik ben opgegroeid in Groesbeek bij mijn ouders, 
zus, broertje en zusje. Sinds een jaar woon ik nu samen met mijn 
vriend in Groesbeek. Ik ben enthousiast, sociaal, behulpzaam, 
leergierig en een echte levensgenieter. Ik hou ervan om creatief 
bezig te zijn en ook fotograferen is iets wat ik in mijn vrije tijd graag 
doe. Daarnaast daag ik kinderen graag uit om zich verder te 
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ontwikkelen en hun talenten te ontdekken, hierbij begeleid en ondersteun ik ze met veel 
plezier. Ik vind het belangrijk dat ieder kind zich veilig en vertrouwd voelt in een klas en 
zichzelf kan en mag zijn. Ook maak ik kinderen graag nieuwsgierig naar de wereld om ons 
heen. De afgelopen jaren heb ik al op veel verschillende scholen les mogen geven, onder 
andere op een speciaal basisonderwijs school, een jenaplanschool en een ervaringsgericht 
onderwijs school. Daarnaast ben ik in 2016 voor vier maanden naar Aruba gegaan om daar 
op een protestantse kleuter- en basisschool les te geven. In juni 2017 ben ik afgestudeerd 
van de HAN pabo Nijmegen. Afgelopen jaar heb ik gewerkt op basisschool de Grote Lier in 
de Molenhoek, waar ik les heb gegeven aan groep 4, groep 6/7 en groep 8 en ook 
grotendeels ondersteunende werkzaamheden heb uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan 
ondersteuning voor moeilijk lerende kinderen, kinderen die de Nederlandse taal nog niet 
beheersen en kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Vanaf januari zal ik op jullie 
basisschool werkzaam zijn in groep 7/8 op de donderdag en vrijdag om het 
zwangerschapsverlof van juf Anke te vervullen. 
Ik heb er ontzettend veel zin!! 
 
Fijne feestdagen! Namens het team van de Tandem! 
Lonneke Hubers-Bongaerts 

 
Kerstviering: 
 
Kerstconcert  
De kinderen van basisschool De Tandem geven samen met de fanfare een spetterend 
kerstconcert. De afgelopen weken zijn de kinderen al druk geweest met de voorbereidingen. 
 
Het concert gaat plaatsvinden op dinsdag 18 december om 18.30 uur in het dorpshuis.  
De deur is open vanaf 18.20 uur. We verwachten dat de kinderen al omgekleed zijn om 
meteen te kunnen starten met het concert. 
We hopen u allen te zien om er een gezellige kerstviering van te maken! 
Vrijdagochtend 21 december hebben we samen met de kinderen een kerstontbijt. De 
kinderen hoeven voor school niets te eten.  
In de gang komen kerstballen te hangen met daarop hapjes voor het ontbijt. Kies een 
kerstbal naar wens uit en maak er een lekker kersthapje van. 
Hopelijk tot dinsdag 18 december! 
Wij wensen u namens het team van de Tandem, alvast fijne feestdagen. 
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BOUW 
BOUW is een computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij 
risicoleerlingen vanaf midden  groep 2 t/m  groep 4 voorkomen kunnen worden. Het  kind 
leert met behulp van een tutor; het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. 
Ouders, grootouders en oudere leerlingen kunnen als tutor fungeren.  Op de Tandem 
hebben we een licentie voor dit programma. Sinds vorige week zijn er enkele kinderen die 
hier samen met hun tutoren mee werken.  De eerste ervaringen zijn enthousiast!! 
 
Jeelo  “maken van je eigen product” 
Na de kerstvakantie gaan we aan de slag met het thema “maken van je eigen product”. 
Hiervoor ze we op zoek naar de volgende materialen: 
-heel veel lege (melk)pakken 
-doosjes 
-kurken 
-schuurpapier 
-opvulchips ----> 
 
 
Spaart u met ons mee?  

 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
 
In de medezeggenschapsraad kan elk onderwerp dat over school gaat ter sprake komen. Er 
wordt echter niet over personen gesproken. Wanneer het vertrouwelijke onderwerpen betreft, 
worden die ook als zodanig behandeld. 
 
De algemene bevoegdheden van de MR zijn: 
- recht op overleg met het bevoegd gezag (bestuur) 
- initiatiefrecht 
- informatierecht 
- recht om alle aangelegenheden te bespreken 
Daarnaast kent de MR het adviesrecht en het instemmingsrecht. 
 
De MR van “De Tandem” bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten: 
- Monique Hammen (ouder) 
- Esther Theunissen (ouder) 
- Martine Bergman (Leerkracht) 
- Anke Willems (Leerkracht) 
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, behalve voor die onderdelen waar het 
vertrouwelijke zaken betreft. U bent van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij 
te wonen. Mocht u als toehoorder spreektijd willen, dan graag vooraf melden. 
Voor schooljaar 2018-2019 staan de MR-vergaderingen gepland op: 
20 november 
29 januari 
25 maart 
27 mei 
De vergaderingen starten om 20.00u. 
Een aantal dagen voor de geplande vergadering, wordt de agenda op de website geplaatst. 
Ook de notulen komen op de website. In de eerst volgende vergadering worden de notulen 
goedgekeurd. Daarna zijn ze voor u te lezen op de website. 
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OVERIGE BERICHTEN 
 
Gemeente Heumen 
 
Beste inwoner van de gemeente Heumen, 
 
vuurwerk met oud en nieuw! Voor de één een mooie traditie, voor de ander alleen maar 
overlast. 
 
D66 Heumen heeft tijdens een "In Gesprek Met" actie op zaterdag 22 september een kleine 
peiling gehouden in het winkelcentrum in Malden. Daaruit bleek dat er verschillend gedacht 
wordt over dit onderwerp en er aanleiding is om een uitgebreidere enquête te houden. 
 
Hoe denkt de Heumenaar over vuurwerk tijdens oud en nieuw? Wat willen we? Is er een 
breed gedragen voorkeur? Zijn er creatieve oplossingen te bedenken voor de eventueel 
ervaren overlast? 
 
We stellen het zeer op prijs als u de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen. Middels deze 
enquête willen we de voorkeuren en wensen in beeld brengen van de inwoners van de 
gemeente Heumen. 
 
De resultaten van deze enquête, en een eventueel vervolg in de vorm van een thema-avond 
of politiek café, worden binnen een aantal dagen na afloop van de enquête via de website 
(heumen.d66.nl) en facebookpagina (facebook.com/D66Heumen/) van D66 Heumen en 
andere media bekend gemaakt. 
 
De enquête is geheel anoniem en de antwoorden zijn dus niet naar een persoon te 
herleiden. De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 15 november 2018. 
 
Als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, maar wel graag uw mening wilt laten horen, ga 
dan naar: 
 
https://www.tinyurl.com/vuurwerkheumen 
 
Kent u andere mensen die graag hun mening over dit onderwerp willen geven? Deel dan 
gerust deze e-mail! 
 
Bedankt voor de moeite en met vriendelijke groet 
 
Bernadette Smelik, namens D66 Heumen  
 

 

https://www.tinyurl.com/vuurwerkheumen

