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PBS/Dalton 

Deze week  staat veiligheid centraal. 

 Volg de instructie van de leerkracht op 

 

De Dalton afspraken hebben te maken met zelfstandigheid en 

effectiviteit. 

 

Fruit en groenten 

Deze week krijgen de leerlingen: 

 

 

  

 

Galia meloen                               ananas                                   appel 

Hoe komt het dat een appel bruin wordt als deze opengesneden blijft liggen? In dit korte 

filmpje van het klokhuis wordt het uitgelegd. 

Bekijk de video  

 

Vacature MR-lid CBS De Zevenster 

Net zo als alle andere scholen in Nederland, kent onze 

school een MedezeggenschapsRaad (MR), waarin zowel 

leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. Na de 

zomervakantie zal Irma Tent onze MR verlaten.  Het leek 

ons prettig als er nu al een vervangend lid gevonden kan 

worden; zie het als een wenperiode/inwerkperiode. Tot 

augustus zal dit zonder stemrecht zijn, na het vertrek van 

Irma uiteraard als volledig MR-lid. 

Daarom doen wij hierbij een oproep aan ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen 

voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. 

U kunt de volledig vacature vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief.  
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Kangoeroe wedstrijd 

Bijna alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben vandaag 

meegedaan aan de Kangoeroe wedstrijd. Ze willen allemaal graag 

meedoen, omdat ze rekenen leuk vinden! Ze kunnen individueel of in 

tweetallen meedoen. Hieronder kunt u lezen wat de wedstrijd precies 

inhoudt. 

 

De Kangoeroe wiskundewedstrijd heeft als doel je te 

laten ervaren dat wiskunde  (en rekenen) heel leuk en 

uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. 

Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad 

die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan 

je zelf dacht. En wat is er leuker dan te laten zien dat je 

meer kunt dan jouw docent van je had verwacht! 

Bovendien kun je nog leuke prijzen winnen ook ...  

Wiskunde zou eigenlijk door iedereen het allerleukste vak gevonden 

moeten worden. Waar vind je zo veel uitdagende puzzels en hersenkrakers? Net zoals je 

met gymnastiek en sport je spieren traint, zo kun je je grijze cellen in conditie houden met 

de hersengymnastiek van Kangoeroe. 

Wedstrijd 

De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk 

nooit eerder gezien heeft. De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de 

basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school. De moeilijkheid loopt 

op van eenvoudig tot behoorlijk pittig.  

Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF.  

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk 

voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf 

antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welk?  

De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. 

Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen?  

Groene plein/boomfeestdag 

Woensdag 20 maart hebben we 3 kersenbomen op ons 

plein gekregen  in het kader van de boomfeestdag.  

De fruitboompjes die al op het plein stonden zijn 

verplaatst. 

Leerlingen van de pov tot groep 6 hebben 

meegeholpen! 

 

Ouder Enquête 

Alle ouders hebben via ons ouderportaal MijnSchool een uitnodiging gehad 

voor een enquête in te vullen. Wij willen heel erg graag weten hoe u over 

de school denkt. Mocht u de enquête nog niet ingevuld hebben, wilt u dit 

dan nog doen? Bij voorbaat dank. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY47OaypXhAhWEyaQKHXxUAiIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/wedstrijd-2015/&psig=AOvVaw0k-ZqPmoVdQFq3VbfDFHO1&ust=1553338278186178


Volleybal clinics 

Op 11 en 18 maart heeft de volleybalvereniging Twente 05 clinics verzorgd 

tijdens de gymles van de groepen 3 t/m 8. Tijdens de eerste clinic werd er 

individueel en later in tweetallen geoefend met de bovenhandse en 

onderhandse techniek. Er werd afgesloten met een wedstrijdvorm 

aangepast aan de leeftijd van de kinderen. In de tweede clinic werden er 

wederom oefeningen gedaan om de volleybaltechnieken te verbeteren. 

Maar dit keer was er meer tijd voor de eindvorm, wat voor de kinderen 

vaak als het leukst wordt ervaren. Wij willen de vrijwilligers van Twente 05 bedanken voor 

het verzorgen van deze leuke clinics! 

 

Agenda 

 

27 maart Schoolvoetbal na schooltijd groepen 7 en 8 

28 maart streetwise 

28 maart Oud papier ophaaldag 

Bijlagen Vacature MR lid 

Nieuws van sportaal 

  

Vacature MR-lid CBS De Zevenster 

Net zo als alle andere scholen in Nederland, kent onze school een MedezeggenschapsRaad 

(MR), waarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. Na de zomervakantie 

zal Irma Tent onze MR verlaten. Het leek ons prettig als er nu al een vervangend lid 

gevonden kan worden; zie het als een wenperiode/inwerkperiode. Tot augustus zal dit 

zonder stemrecht zijn, na het vertrek van Irma uiteraard als volledig MR-lid. 

Daarom doen wij hierbij een oproep aan ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen 

voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. 

Wat doet de Medezeggenschapsraad? 

Het hoofddoel van de medezeggenschapsraad is bijdragen aan een goede 

beleidsontwikkeling van de Zevenster. Dit houdt in dat er afdoende geïnvesteerd wordt in 

het onderwijs en dat de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn, zodat leerkrachten en 

leerlingen optimaal kunnen presteren. En, misschien nog wel belangrijker, dat het beleid 

zich in de juiste richting ontwikkeld. Zowel ouders als leerkrachten binden zich voor lange 

tijd aan de school en kiezen vaak om zeer duidelijke redenen voor de Zevenster. 

Onderwijs 

Zowel veel ouders als leerkrachten kiezen bewust voor Daltononderwijs en vooral ook hoe 

de Zevenster hier invulling aan geeft. Dit door grote interesse te hebben voor 

onderwijsvernieuwing en dit ook in de praktijk te brengen, door nieuwe elementen in te 

passen en zelf het onderwijs te ontwikkelen. De MR ondersteunt dit natuurlijk van harte, 

maar houdt wel in het oog dat er een goede balans blijft tussen het verbeteren van 

onderwijs en het waarborgen van de continuïteit voor de huidige groepen. Dit door een 

kritische afweging te maken tussen kansen en risico’s van verandering. Hierbij hoort 

draagvlak onder ouders en leerkrachten. 

De ervaring van de leerkrachten en ook ouders leert wel dat het belangrijk is dat de 

manier van onderwijs op de Zevenster aansluit bij het kind. Het is daarom van belang om 

goed oog te hebben voor de klik tussen leerling en school tijdens de aanmelding en 

kennismaking met kind en ouders. Daarnaast is dit zeker gedurende de eerste periode van 

een kind op school ook belangrijk om in de gaten te houden. 
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Actuele onderwerpen 

♦ Passend onderwijs 

♦ Invulling en inzet formatieruimte (o.a. werkdrukgelden) 

♦ Ontwikkeling DaVinci – taal-/rekenmethode 

♦ Ontwikkeling toetsvormen 

Organisatie 

Om goed onderwijs te kunnen geven, is het van belang dat er voor zowel leerlingen als 

leerkrachten goede randvoorwaarden worden geschapen. Van groot belang voor de 

dagelijkse gang van zaken zijn huisvesting, onderhoud en klimaat om een veilige, rustige 

en comfortabele leeromgeving te scheppen. Daarnaast denkt de MR actief mee naar 

mogelijkheden om de (administratieve) werkdruk te verminderen voor de leerkrachten, 

zodat er meer tijd overblijft voor onderwijs. 

Op de langere termijn denken we mee over ontwikkelingen in de organisatie van de 

school. 

In de afgelopen jaren heeft de Zevenster een groei meegemaakt. Mocht zich dit 

doorzetten, dan zal dit absoluut van invloed zijn op allerhande zaken van hoe de groepen 

georganiseerd ingedeeld zijn tot hoe we onszelf binnen de huidige locatie huisvesten. 

Daarnaast denken we mee over de samenwerking met de andere partijen binnen IKC Het 

Heelal op korte en lange termijn. 

Actuele onderwerpen 

♦ Huisvesting en speelplein 

♦ Groei van de school 

♦ Klimaatbeheersing 

♦ Leerling administratie en volgsysteem 

♦ Samenwerking binnen Integraal Kind Centrum 

Functioneren MR 

De MR heeft zich in de afgelopen jaren al aardig geprofessionaliseerd. Dit door het meer 

verdiepen in wat een MR behoort te doen onder andere door het volgen van cursussen, 

maar ook door zelf na te denken over hoe we zouden willen functioneren en meer initiatief 

te nemen in de communicatie naar de directeur. 

Het is zaak om hierop door te bouwen, onder andere door actiever onderling en met de 

directie te communiceren. Daarnaast gaan we ook meer naar buiten kijken: De 

communicatie met ouders en personeel binnen de school en de samenwerking met de 

overige MR-en binnen VCO en de GMR van VCO. 

Actuele onderwerpen 

♦ Professionaliseren functioneren MR 

♦ Vertegenwoordiging en communicatie met ouders 

♦ Samenwerking met GMR van VCO 

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad? 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, 2 personeelsleden en 2 ouders. Ieder 

MR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de 

zittingsperiode eenmaal herkiesbaar stellen. Momenteel zijn Janneke Koops & Daan 

Eyckelhof de personeelsleden, en Merijn Boot & Irma Tent de ouderleden in de MR. 

Wat wordt er van een MR-lid verwacht? 

Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is belangrijk. Verder wordt van 

MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe 

ontwikkelingen. De basiscursus MR ( 2 ) ieder jaar georganiseerd door het VCO) geeft een 

goede basis voor een MR-lid. De vergaderingen van de MR vinden om de 5 a 6 weken 's 

avonds plaats. 

 



Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? 

Stuur dan uiterlijk 12 april 2019 per mail een korte tekst (half A4) naar 

mr@zevenstervco.nl 

waarin u zich presenteert en uw motivatie toelicht. 

Indien na 12 april blijkt dat er meerdere kandidaten zijn, dan zal er op 6 mei 2019 een 

verkiezing zijn, waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat. 

Inlichtingen 

Heeft u nog vragen over deze vacature of wilt u eerst eens een vergadering bijwonen, 

neem 

dan contact op met een van de MR leden of mail naar mr@zevenstervco. 

 

 

 

 

 

Nieuws van Sportaal 

Gratis zwemmen bij Aquadrome met de FC Twente Kidsclub! Alle kidsclubleden krijgen bij 

Aquadrome gratis toegang als zij een betalende volwassene meenemen (1 + 1 actie). Door 

deze samenwerking kunnen leden op vertoon van hun Kidsclubcard en - Profpas onbeperkt 

zwemmen in het recreatiebad. 

 

Voorwaarden: 1 + 1 actie  

 Je dient in het bezit te zijn van een geldige Kidsclubcard en -Profpas. 

 
 Per kidsclublid moet er een betalende klant meekomen. 

 De 1 + 1 actie geldt niet in combinatie met andere acties. 

Het recreatiebad heeft twee waterglijbanen van bijna 50 meter lang, een wildwaterbaan, 

golfslag en nog veel meer! Bovendien kun je ook buiten zwemmen van mei tot en 

met augustus. Er zijn drie buitenbaden met diverse speelattributen en een glijbaan. 

 

 


