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Beste ouders/verzorgers, 

 

Het schooljaar is inmiddels alweer bijna twee weken oud. De kop 

is eraf! Fijn dat we vorige week maandag alle kinderen weer 

gezond en vol (vakantie)verhalen mochten ontvangen op school. 

We gaan er met elkaar een mooi, gezellig en leerzaam jaar van 

maken. 

Zoals u weet starten we dit schooljaar ook in een clustermodel. 

Onze school vormt samen met OBS de Slinge en de Generaal v/d 

Boschschool een cluster. De afzonderlijke scholen zullen 

uiteraard hun eigen identiteit en onderwijsconcept behouden, en 

daarnaast liggen er veel mooie kansen voor de toekomst. U kunt 

hierbij denken aan het van en met elkaar leren en het gebruik 

maken van elkaars talenten en expertise binnen ons cluster. Het 

clustermodel houdt ook in dat elke school een locatiecoördinator 

heeft. Op onze school is dit juf Jolanda Doze. Op het moment dat 

u vragen heeft over onze school, dan kunt u zich tot haar 

wenden. Voor vragen over de ontwikkeling van uw kind(eren) 

kunt u altijd terecht bij de leerkracht. Natuurlijk ben ik ook 

beschikbaar en benaderbaar. Donderdag is mijn vaste dag in 

Kuinre en 1 keer per 3 weken de woensdag ook. Welke 

woensdagen dit zijn, zal worden opgenomen in onze nieuwsbrief. 

U kunt ook altijd mailen naar directie@burgderuiterschool.nl  

Voor de vakantie heb ik al kennis kunnen maken met collega’s, 

kinderen en ouders. Dit heb ik als erg prettig ervaren. We hebben 

een prettige start gemaakt. Ook deze en komende week zullen 

voor mij in het teken staan van kennismaking, ontmoeting en 

verbinding. Loopt u gerust binnen voor een kop thee of koffie! 

Met vriendelijke groet, 

Peter Sloot. 

 

Onderwijsassistenten 

Dit schooljaar hebben we twee onderwijsassistenten, die onze 

leerkrachten ondersteunen in de groepen. Rianne Barelds geeft 

op woensdag ondersteuning in groep 1/2. Gerben Booij is elke 

dinsdag t/m vrijdag in de groepen 3/4 en 5/6 voor ondersteuning. 

 

Belangrijke data: 
 

 
 

Wo. 11 sept. 2019 

• Jantje Betonactie 

groep 5/6 

Ma. 16 t/m vr. 20 sept. 2019 

• Ouder/ kind 

startgesprekken 

Do. 19 sept. 2019 

• Dode hoeklessen voor 

groep 5 t/m 8 

• Informatieavond 

groep 1 t/m 8. Ronde 

1 van 19.00 - 19.45 

uur, ronde 2 20.00 - 

20.45 uur 
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Di. 24 sept. 2019 

• Schoolverpleeg-

kundige 

Wo. 25 sept. 2019 

• Kinderpostzegelactie 

groep 7/8 

 

 

Do. 10 okt. 2019 

• Zakelijke ouderavond. 

Aanvang 19.30 uur 

Vr. 18 okt. 2019 

• Groentour gr. 6, 7 en 

8 Zwolle 

Ma. 21 t/m vr. 25 okt. 2019 

• Herfstvakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook geeft hij individuele begeleiding aan leerlingen met een 

arrangement.  

Hieronder stellen ze zichzelf voor: 

Hallo mijn naam is Gerben Booij. Ik ben 22 jaar een woon in 

Zwartsluis. Sinds dit schooljaar werk ik als onderwijsassistent op 

Burg. De Ruiterschool. 's Avonds volg ik de deeltijdopleiding 

PABO aan de KPZ in Zwolle. Mijn hobby's zijn trompet en piano 

spelen. Ik heb er zin in om dit jaar te gaan werken op deze leuke 

school. 

Groeten Gerben 

 

Hallo iedereen! 

Mijn naam is Rianne Barelds, 27 jaar en ik woon samen met mijn 

vriend in Hoogeveen. Sinds 1,5 jaar werk ik als onderwijsassistent 

binnen stichting Op Kop. Komend schooljaar zal ik o.a. op de 

Burgemeester de Ruiterschool werkzaam zijn. Iedere woensdag 

kom ik in groep 1/2 helpen, daar kijk ik erg naar uit! De andere 

dagen werk ik in Genemuiden en Zwartsluis. Wanneer u nog 

vragen heeft, stel ze gerust.  

Tot ziens in groep ½! 

Groetjes Rianne. 

 

Ouder/ kind startgesprekken 

Dit schooljaar starten we met ouder/ kind startgesprekken. Er is 

een overdracht gedaan door de leerkrachten naar de nieuwe 

leerkracht, maar wellicht heeft u of de leerkracht behoefte aan 

een startgesprek. In de startgesprekken krijgt u de mogelijkheid 

de leerkracht informatie over uw kind te geven. De 

startgesprekken vinden plaats in groep 3 t/m 8. In groep 4 t/m 8 

is het wenselijk, dat uw kind meekomt naar het gesprek. De 

leerkrachten van groep 1/2 gaat op huisbezoek bij nieuwe 

kinderen. Via de klassenmail krijgt u bericht wanneer u zich kunt 

inschrijven voor het startgesprek. 

 

Informatieavond 

Op 19 september houden we de informatieavond in alle groepen. 

Er zijn deze avond twee informatierondes. Tijdens deze rondes 

wordt uitgelegd wat er het komende schooljaar aan bod komt in 

de groepen. Het is zeer wenselijk dat er van elk gezin een ouder 

aanwezig op deze avond. Ronde 1 start om 19.00 uur. Ronde 2 

zal om 20.00 uur beginnen. 

 

HGPD gesprekken 



Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) 

Binnen Stichting Op Kop wordt op alle basisscholen gewerkt 

volgens het model handelingsgericht werken (HGW). 

De intern begeleider kan in afstemming met leerkracht en ouders 

besluiten om een leerling aan te melden voor een HGPD-gesprek 

samen met de orthopedagoog. Bij dit overleg zijn de ouders, 

leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog en soms de 

jeugdverpleegkundige aanwezig. In sommige situaties kan ook de 

leerling gevraagd worden om kort aan te sluiten bij het overleg.  

Er wordt een analyse gemaakt van de kindkenmerken, de 

onderwijsleersituatie en de situatie buiten school. Binnen deze 

gebieden wordt gekeken naar de bevorderende en 

belemmerende factoren. Ook wordt er gekeken naar de 

momenten waarop het probleem niet of minder aan de orde is. 

Middels oplossingsgerichte gesprekstechnieken wordt gezocht 

naar kansen en mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind 

optimaal te stimuleren. Er worden tot slot handelingsafspraken 

gemaakt die in de komende periode uitgevoerd zullen worden. 

Binnen dit gezamenlijke zoekproces hebben alle partijen inbreng 

vanuit hun eigen rol en wordt er gezocht naar de meest 

effectieve aanpak om de leerling zo optimaal mogelijk te 

begeleiden. 

De HGPD –gesprekken zijn dit schooljaar gepland op: 

- Woensdagmiddag 25 september 2019 

- Dinsdagmiddag 3 december 2019 

- Woensdagmiddag 26 februari 2020 

- Woensdagmiddag 27 mei 2020 

 

Luizencontrole 

Maandag is de eerste luizencontrole geweest. Helaas zijn we niet 

luisvrij. Er is contact geweest met de ouders van de kinderen 

waar luizen/ neten gevonden zijn. Over twee weken wordt er 

opnieuw gecontroleerd. 

De luizenmoeders zoeken nog naar versterking. Wie wil ongeveer 

5x per jaar op maandagochtend een uurtje helpen met het 

controleren van de kinderen? Wanneer u dit wilt, kunt u dit 

aangeven bij Jolanda. 

 

Afwezigheid juf Jessica 

Hallo ouders, 

Vorige week ben ik ongelukkig ten val gekomen. Gelukkig gaat 

het met de baby goed, maar ik moet nog veel rust nemen. Ik 

hoop snel weer aanwezig te zijn op school. 



 

Schoolverpleegkundige GGD op school 

Op dinsdag 24 september komt de schoolverpleegkundige 

van de GGD op school. Ze komt voor de volgende 

leerlingen:  

• Geboren van 01-04-2014 t/m 30-09-2014: ogen- en 
orentest 

• Geboren van 01-01-2009 t/m 31-12-2009: lengte en 
gewicht meting 

Beide onderzoeken zijn zonder ouders, ouders krijgen een 

uitnodiging per mail en ook de vragenlijst die bij dit onderzoek 

hoort is digitaal. Wilt u de digitale vragenlijst wel invullen, anders 

kan uw kind niet opgehaald worden uit de klas. 

 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op donderdag. 

De volgende nieuwsbrief kunt u op 19 sept. 2019 verwachten. 

 

Aanwezigheid directeur en locatie coördinator 

Peter: elke donderdag, di. 10 en wo. 11 september en                                  

wo. 2 oktober 

Jolanda: elke dinsdag en donderdagmiddag 

  

Team Burgemeester de Ruiterschool 
 

 


