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 Schooljaar 2016-2017/ 9 
 
 
Vanuit het team 

 
IEP 
Samen met alle PCBO scholen zijn we overgestapt op een andere eindtoets dan de CITO toets. Afgelopen week 
hebben onze groep 8 leerlingen in de IEP eindtoets laten zien wat ze weten na 8 jaar basisonderwijs op De 
Gong. Het advies voor de middelbare school hebben zij in januari al ontvangen. Dit advies is mede gebaseerd 
op werk- en leerhouding, sociale vaardigheden, zelfstandigheid en de emotionele ontwikkeling van een kind. 
Uiteraard kijken we ook naar de uitkomsten van de citotoetsen in de afgelopen leerjaren. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat een kind op een middelbare school komt die bij hem of haar past.  
 
Enquête Andere schooltijden 
Om een goed beeld te krijgen van de wensen van ouders als het gaat om de toekomstige schooltijden van De 
Gong is het noodzakelijk dat zo veel mogelijk ouders de toegestuurde ouderenquête invullen. Door op de link te 
klikken, of door de link te kopiëren naar uw webbrowser, kunt u de vragenlijst invullen. Let op: uw antwoord is 
geen stemming, maar een inventarisatie van uw voorkeuren. https://goo.gl/forms/w9yRlFSqEgu9Gqiv1 

  
Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, dan vragen wij u met klem dit alsnog te doen. A.s. vrijdag 21-04-
17 is de sluitingsdatum. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Welkom 
Een warm welkom aan Cheyenne Krombos, Hugo Verbeek en Thijs Jacobs. Zij worden in mei 4 jaar. We wensen 
jullie samen met jullie ouders een hele mooie schooltijd toe op De Gong.  
 
Nadat we vrijdag een koninklijke juffendag hebben gevierd begint de meivakantie. We wensen iedereen twee 
hele gezellige weken toe waarin tijd is voor ontspanning, hopelijk met mooi weer! 
 

Trefwoord “10 woorden voor 10 dagen” 

 
De Tien Geboden staan in het teken van vrijheid en respect voor het leven. Paulus 
voegt daar nog het aspect liefde aan toe. Als je leeft van uit liefde voor de 
medemens, jezelf en de schepping, dan zal je zien dat je de Tien Geboden vanzelf 
onderhoudt.  
 
De Tien Geboden worden  ook wel het hart van de Tora (dat zijn de vijf boeken 
van Mozes) genoemd. Het woord Tora betekent leidraad, onderwijzing.  
 
De Tien Geboden zijn dan ook vooral tien levenslessen.  Ze worden  nu gekoppeld 
aan tien waardevolle woorden en daarmee gaan we aan de slag. Iedere dag krijgt 
een eigen woord: liefde; rust; leven; eerlijk; bezit;  respect; eerbied; tevreden; trouw en vrijheid.   
De kinderen vragen zich af waarom het waardevolle woorden zijn. Ze staan stil bij wat de woorden voor hen en 
voor anderen betekenen. Ze worden uitgedaagd om vragen te stellen bij de woorden. Gaat “stelen” alleen over 
bezit, of kun je ook aandacht stelen? Kun je iets stelen wat van iedereen is, zoals de natuur? Op die manier  
ontdekken de kinderen dat de Tien Woorden genoeg te bieden hebben voor veel meer dan enkel deze paar 
weken.  
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Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Apeldoorn PO 

 
U in de OPR?  Ja,.... waarom niet? 
Wij zijn als ouders op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen vervangen in de OndersteuningsPlanRaad 
(OPR). De OPR is betrokken bij passend onderwijs. Passend onderwijs is eigenlijk niets anders dan goed 
onderwijs. Elke leerling heeft recht op passend onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Het liefst zo 'gewoon' en 'dichtbij' mogelijk, maar als het nodig is in een school voor speciaal (basis)onderwijs. 
 
In de OPR kunt u daar een steentje aan bijdragen. Helaas nemen wij, 5 ouders, afscheid omdat ons kind naar de 
middelbare school zal gaan. Wij willen het stokje graag doorgeven aan enthousiaste ouders die zich met net zo 
veel plezier in willen zetten en zich willen verdiepen in het passend onderwijs. 
 
Hoe hebben we dat in Apeldoorn geregeld? 
Alle reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en scholen voor speciaal onderwijs (SO 
cluster 3 en 4) in Apeldoorn werken met elkaar samen in het “samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Apeldoorn-PO”. De opdracht voor dit samenwerkingsverband is ervoor te zorgen dat alle leerlingen in 
Apeldoorn het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 
Het samenwerkingsverband heeft in haar ‘Ondersteuningsplan’ beschreven hoe de besturen van alle scholen 
samen zorgen voor een dekkend ondersteuningsaanbod voor de kinderen.  
In de OPR (medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband) zitten 6 ouders en 6 personeelsleden. 
 
Meepraten in de OPR, iets voor U? 
Spreekt dit u aan, dan kunt u zich kandidaat stellen door voor 30 april 2017 een mail te sturen naar 
OPR.apeldoorn@gmail.com. Het is belangrijk dat u zich in deze mail kort voorstelt en vertelt waarom u zich 
kandidaat stelt (maximaal 150 woorden). De medezeggenschapsraden van alle basisscholen van Apeldoorn 
stemmen op basis van deze mail op de beschikbare kandidaten.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.swvapeldoornpo.nl We hopen u in onze OPR te mogen 
ontmoeten! Met vriendelijke groet, De leden van de OPR van het samenwerkingsverband Apeldoorn-PO 
 

 
 

8 juni ERICACUP: het sportieve schoolspektakel van het JAAR!!! 

 
De voorbereidingen voor de Ericacup zijn inmiddels al weer in volle gang. Mooi weer voor deze dag kunnen we 
niet garanderen, maar wel een dag met een sportieve gezellige sfeer waarbij kinderen van De GONG, SCHAKEL 
en BONGERD onderling de strijd aangaan.  
 
HULP gevraagd: Bent u die vrijwilliger die een groepje leerlingen wil begeleiden of vindt u het leuk kinderen te 
enthousiasmeren bij een sport/spelonderdeel, geeft u zich dan snel op! U kunt zich aanmelden voor het 
ochtendprogramma van de onderbouw of voor het middagprogramma van de bovenbouw. Een hele dag 
helpen is natuurlijk ook mogelijk (wanneer u de hele dag komt helpen is een gezellige lunch tussen de middag 
inbegrepen en mag/mogen uw kind(eren) een broodje knakworst komen eten).  
 
Aanmelden: U ontvangt via uw kind een brief met daaraan een opgavestrookje dat u uiterlijk 12 mei kunt 
inleveren in de blauwe OR brievenbus bij de hoofdingang. U kunt ook uw naam, de naam en groep van uw kind, 
uw e-mailadres, welk dagdeel u kunt helpen en eventueel bij welk spelonderdeel mailen naar Liane Bergman 
(lianebergman@gmail.com) of naar Ira Oving (i.noginova@upcmail.nl). Ook kunt u zich opgeven door uw naam 
in te vullen op de lijsten welke bij de hoofd- en kleuteringang hangen.  
 
 
  
 

file:///C:/Users/Charissa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/59J1NY6H/OPR.apeldoorn@gmail.com
file:///C:/Users/Charissa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/59J1NY6H/www.swvapeldoornpo.nl
mailto:i.noginova@upcmail.nl
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Vanuit de ouderraad 

 
Pannenkoekendag 'de Matenhof'  
Vrijdag 24 maart kwam de geur van vers gebakken pannenkoeken de bewoners van de Matenhof tegemoet en 
mochten zij genieten van heerlijke pannenkoeken.   
De leerlingen van groep 8 hebben hier vol enthousiasme voor gezorgd. Niet alleen het bakken werd door hen 
gedaan, maar ook werden de pannenkoeken persoonlijk aan de tafel geserveerd.  
We kunnen namens de bewoners van 'de Matenhof' wel zeggen dat het een geslaagde lunch was. 
Wij willen de kinderen van groep 8, de hulpouders en de medewerkers van 'de Matenhof' dan ook bedanken 
voor hun enthousiasme en inzet!! 
  
Pasen  
Op het moment van dit schrijven wordt de laatste hand gelegd aan het verdelen van alle ontbijtspullen voor 
het Paasontbijt en wordt er door de kinderen druk gewerkt aan het bakken van hun eigen broodje.   
Ook dit jaar mogen de kinderen weer genieten van een lekker ontbijt met oa. matzes en hun 
zelfgebakken broodjes. Namens de OR krijgen de kinderen traditiegetrouw een narcis mee naar huis.   
 

 
Serieus Request  
Zoals misschien bij veel mensen wel bekend, zal dit jaar het glazen huis van Serieus Request in Apeldoorn 
staan. Het duurt natuurlijk nog even voordat dit zal zijn, maar toch willen wij als OR het vast onder de aandacht 
brengen.   
En wel op de volgende manier...   
Van de OR-brievenbus (zie in de hal bij de hoofdingang) willen we tijdelijk een Ideeënbus maken. Heb je een 
origineel idee voor een actie om geld op te halen voor Serieus Request? Laat het ons weten en wie weet gaan 
we iets met jouw idee doen. Mocht je als ouder een leuk idee hebben, en wil je hier bij helpen, graag!!   
 

 

Kanjertraining 

 
Het thema gezag is in Nederland in en West-Europa een gevoelig punt. De Kanjertraining is van mening dat een 
samenleving niet zonder duidelijk dienend en fatsoenlijk gezag kan. Daarnaast blijkt uit onderzoek (augustus 
2016 door de Kanjertraining uitgevoerd ) een duidelijke samenhang tussen het uitoefenen van gezag door de 
leerkracht en het positieve effect bij leerlingen op plezier op school; zich sociaal aanvaard voelen; de relatie 
met de leerkracht; en het welbevinden. Eveneens blijkt uit dat onderzoek een samenhang tussen het 
uitoefenen van gezag en de afname bij leerlingen van negatieve intenties (= ik wil treiteren); 
ongelukkig/sombere gevoelens; en onrust verstorend gedrag. 
 
Als zich een conflict voordoet, dan zal – als er sprake is van machtsgelijkheid - uiteindelijk het recht van de 
sterkste gelden binnen de groep. Daarom moet er gezag zijn, dat weet in te grijpen. In het gezin zijn dat de 
ouders; in het onderwijs zijn dat de leerkrachten; in de openbare ruimte is dat de politie. Dit gezag kan de 
onderlinge verhoudingen niet laten bepalen door de grootste schreeuwer in het gezin, de klas of op straat. Aan 
kinderen worden deze principes uitgelegd met behulp van de volgende poster. 
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Toelichting op de poster.  
Konijn, aap en vlerk zijn leerlingen in een klas. In principe zijn ze in macht aan elkaar gelijk. Maar aap en vlerk 
hebben de neiging om samen te werken in het uithalen van vervelende streken. Gezamenlijk zijn ze sterker. 
Door samen te werken ontstaat er machtsongelijkheid in de groep. Samen vallen ze konijn lastig. Konijn zegt er 
iets van. Immers hem is geleerd dat de kinderen in zijn klas het goed bedoelen, maar dat het er weleens 
vervelend uit komt.  
 
Zo weet konijn van zichzelf dat hij te snel kan miepen en piepen als hij het witte petje van vertrouwen los laat. 
Vlerkje en aap hebben geleerd elkaar tegen te houden als een van beiden vervelend doet. Maar dat zijn ze nu 
even vergeten. Bij het eerste plaatje vallen ze konijn lastig en luisteren niet naar konijn als die zegt er last van 
te hebben. Ze gaan met hun gedrag door. Gelukkig heeft konijn geleerd in de Kanjerlessen dat je met sommige 
mensen slecht garen kunt spinnen en dat je daarbij weg moet blijven. Konijn loopt daarom naar een klasgenoot 
die helpt rustig te blijven. We noemen deze klasgenoot ‘het maatje’.  
 
Elke leerling moet een maatje (of buddy) hebben in de klas. Van tevoren regelt de leerkracht wie maatje of 
buddy is voor elkaar. In nagenoeg alle gevallen zijn de problemen dan opgelost. Maar het kan gebeuren dat 
vlerkje en aapje vervelend blijven doen en konijn met zijn maatje/buddy lastig blijven vallen. In dat geval zit er 
niets anders op dan de hulp van de juf/de meester in te roepen. Die vertegenwoordigt het gezag en moet 
ingrijpen. 
 
Kinderen die willen pesten, weten dat de juf dit niet zal tolereren. Zij zullen het dus achter de rug van juf om 
doen. Kinderen moeten geleerd hebben het zelf op te lossen.  Veel  van hetgeen in de klas gebeurt  wordt niet  
gezien door de leerkracht. Daarom heeft de leerkracht uiteindelijk informatie nodig van de leerlingen zelf en 
van de ouders om erachter te komen wat zich achter de rug van de leerkracht afspeelt. Om die reden is het 
verstandig goed samen te werken met ouders . 
  



5 

 

Kalender mei 2017 

 
24-04 t/m 28-04 - meivakantie week 1: leerlingen vrij 
01-05 t/m 05-05  - meivakantie week 2: leerlingen vrij  
08-05 t/m 11-05  - week van de tienminuten gesprekken  
08-05 - OR en MR vergadering  
10-05 - hoofdluiscontrole 
11-05 - gezamenlijke gespreksavond  
12-05 - gebedsgroep  
14-05 - Moederdag 
15-05 - maandviering groep 6 
18-05 – De boer op groep 5  
22-05 t/m 24-05 – groep 8 op kamp naar Giethoorn  
22-05 - Inloop schriftelijk werk – 15:00- 15:15 uur  
23-05 - schoolreisje groep 1 t/m 6  
25-05 -  Hemelvaart – leerlingen vrij 
26-05 - Leerlingen vrij  
30-05 - start toetsperiode 2  
31-05 - schoolvoetbal groep 5/6  
 

Wie zijn er jarig in april-mei? 

 
Verjaardagen april 
 
20   Boaz Amptmeijer (2011)   2B 
20   Thomas Timmerman (2011)  2B 
20   Jordy van Triet (2009)   4 
25  Devon Oudshoorn (2013)   1 
26   Sven Molenkamp (2008)   5 
27   Zoe Jacobsz (2008)  5 
28  Olaf te Raa (2007)   6 
28  Ivar van der Veen   Peutergroep 
29  Dominique Ten Berk de Boer 8 
30   Roos de Beus (2011)   2A 
 
Verjaardagen mei 
 
1   Carlijn Fitskie (2012)   1B 
4   Naomi Drucker (2005)   8 
6   Sterre Daleman (2011)   2A 
7   Daphne te Raa (2005)   8 
8   Sophie Welbergen (2007)   6 
11  Rodaina Ouali (2011)   2A 
11   Tim Schimmel (2011)   2B 
12   Jailey Kers (2008)   5 
12   Mila de Oliveira (2005)   8 
13   Annejet Stoop (2006)   7B 
15   Roos Vahl (2008)   5 
20   Thijs Meerman (2005)   8 
21   Anne Linde Boer (2007)   7B 
26   Tijmen ten Voorde (2007)  6 
27   Luuk Egberts (2011)   2B 
27   Sam Kooreman (2008)   5 
30   Zoë Sileon (2005)   7B 
30   Amber van Zon (2011)   2B 
 

 


