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Team Mariaschool 
  Samen op weg.. stap voor stap 

   

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Er is al enige tijd geen Kleintje Kèk meer uitgekomen. Dit komt door onze mooie nieuwe App: 
Social Schools. Daar communiceren we nu direct alle gebeurtenissen binnen de school. Erg 
prettig! En dit is voor mij dan ook de beste manier van communiceren: direct op het moment 
zelf en door de leerkracht. Zo blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen van de Mariaschool.  
 
Maar dan nu toch een nieuwe versie van de nieuwsbrief. Er is erg veel informatie te delen van 
de afgelopen weken en de komende periode. En dan leest de nieuwsbrief toch prettiger dan 
in de Social Schools App. Hier vindt u onder ander onze ontwikkelingen, professionalisering, 
vakantierooster, verslag van MR, OR en Leerlingenraad. En de aankondiging van onze 
kledinginzamelingsactie voor ons nieuwe schoolplein! Spaart u ook voor ons? 
 
Veel leesplezier!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gijsje Beneder 
Schoolleider Mariaschool 

 
 

 
 
 

 
8 februari 15.00 uur: U kunt weer inschrijven voor de oudergesprekken op Social Schools.  
12 februari 19.00-20.00 uur: informatieavond traject PO/VO  
15 februari: rapporten mee naar huis  
18 t/m 21 februari: rapportgesprekken  
1 maart: carnaval! Groep 1/2 tot 12.00 uur. Groep 3 t/m 8 tot 14.30 uur  
12 maart: informatieavond nieuwe ouders 19.00 uur – 20.00 uur. 
13 maart: studiedag  
10 april: Open avond 18.00 uur - 20.00 uur  
12 april: Koningsspelen! Groep 1/2 tot 12.00 uur. Groep 3 t/m 8 tot 14.30 uur  
6 mei: Start Kledinginzamelingsactie. Doel: Aanpakken schoolplein.  
7 juni: TopSportdag groep 5 t/m 8 
 
 

        
    Hofplein 1, 
   5531 EV Bladel. 
   0497 360058 
   info@mariaschoolbladel.nl 
 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA-NC 



  
  

 

Werken met Kwaliteit: 
 
Aan het einde van dit kalenderjaar heeft iedereen van mij een vragenlijst toegestuurd 
gekregen. De leerlingen van groep 5 t/m 8, de leerkrachten en ouders (1 per gezin). Daar zijn 
uitslagen uitgekomen en die delen we graag met u. We zijn er ook erg trots op en halen hier 
onze leerpunten uit. Deze vorm van vragenlijsten kunt u nog vaker van mij verwachten. Wij 
willen erg graag werken aan de kwaliteit van de Mariaschool en daar hebben wij uiteraard ook 
uw mening bij nodig.  
 
Zie hieronder de uitslagen: 
 
De leerlingen geven de Mariaschool een “Goed.” Gemiddeld cijfer 8,6.  

 
 



  
  

 
De ouders geven de Mariaschool een “Goed”. Gemiddelde score van 7,6. 
 

 
 
  



  
  

 
De leerkrachten geven de Mariaschool een “Ruim-Voldoende”. Gemiddeld een 7,4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
Werken aan de Kwaliteit van de Mariaschool: 
 
Wij zijn uiteraard heel trots op bovenstaande uitslagen, maar we willen meer. Het team is zich 
enorm aan het ontwikkelen op verschillende gebieden en hopelijk ziet u dat ook terug bij de 
stukjes op Social Schools of hoort u de verhalen van uw kind. Laat ik allereerst zeggen dat ik 
enorm trots op iedereen ben. Hoeveel veerkracht iedereen laat zien om er elke dag voor de 
kinderen weer het beste van te maken. Een ontwikkelslag wordt er gemaakt als het gaat over 
het onderwijs van nu en de toekomst.  
 
Eigenaarschap is een begrip wat erg naar voren komt bij deze ontwikkeling. Eigenaarschap 
bij kinderen, maar ook bij de leerkracht. Zelf weer aan de slag met je eigen ontwikkeling, 
onderzoeksvragen en leervragen en dan delen met een ander. Dat is wat ik zie als ik door de 
school wandel en in de klassen zit. Kinderen werken sinds dit schooljaar actief met hun eigen 
leerdoelen. In groep 5 t/m 8 hebben leerlingen eigen doelenbladen waar ze zelf inzichtelijk 
maken aan welke doelen ze werken en hoeveel ze groeien. En in groep 7/8 werken de 
leerlingen ook met het ‘scrumbord’ in de klas. Ook in de teamkamer vindt u zo’n bord. Hier 
leren wij van en met elkaar. 
 
Voor meer informatie over het bord in de klas verwijs ik u door naar de site van Stichting 
Leerkracht: 
https://stichting-leerkracht.nl/bordindeklas/  
 
Bewegend leren/ Spelend leren: 
 
De hoeveelheid ruimte in en om de school zijn we ook steeds meer aan het benutten. En dit 
in de vorm van Bewegend en Spelend leren. 
Tijdens de schooldag zult u onze kinderen regelmatig zien bewegen. Zowel buiten als binnen 
organiseren we steeds meer activiteiten waar kinderen op een andere manier kunnen leren. 
Leren door middel van bewegen is er één van!  

Het integreren van fysieke activiteiten en leertaken, bijvoorbeeld springen terwijl je bezig bent 
met automatiserings- en herhalingsopdrachten, lijkt een positieve invloed te hebben op het 
leren van basisschoolleerlingen. Onderzoek naar het effect van fysiek actieve reken- en 
taallessen laat zien dat basisschoolleerlingen direct na deze lessen meer gericht zijn op hun 
taak en dat hun reken- en spellingsvaardigheden verbeteren. Door bewegen vinden acute en 
structurele veranderingen plaats in de hersenstructuur. Deze hebben een positief effect op de 
executieve cognitieve functies van een kind (zoals planning, besluitvorming en bijsturing van 
gedrag) en – vermoedelijk – ook op diens aandacht en concentratie. 

Spelend en ontdekkend leren 

Elk kind heeft van nature een bepaalde nieuwsgierigheid en enthousiasme om te leren. Vanuit 
die open houding ontdekken kinderen al experimenterend de wereld om zich heen. Wij 
proberen deze natuurlijke nieuwsgierigheid te prikkelen door een aantrekkelijke leeromgeving 
te creëren waar kinderen zelf mogen ontdekken en leren. Bij de groepen ½ ziet u nu 
bijvoorbeeld steeds meer andere hoeken komen. Hoeken waar kinderen zelf mogen gaan 
ontdekken. Minder ‘verplichte’ taken. De leerkrachten hebben afgelopen jaar de cursus “De 
Hoek in” gevolgd. Hier hebben zij geleerd hoe ze de kwaliteit van vrij en doelgericht spel in de 
hoeken kunnen verbeteren. Deze manier van werken wordt op dit moment ook langzaam door 
de rest van de school overgenomen. Super ontwikkeling! 

Daarnaast zit spelend leren in onze instructies en verwerking verweven denk bijvoorbeeld aan 
kaartspelletjes bij rekenen of 30 seconds bij woordenschat. De leerkrachten doen enorm hun 
best om de leerstof op allerlei manieren aan te bieden en met resultaat.  

 
 



  
  

 
Wereldburgerschap 
 
Verder zijn we ons onderwijs op het gebied van “mens en maatschappij’ aan het ontwikkelen. 
Ons onderwijs moet zo betekenisvol mogelijk zijn voor onze leerlingen en we proberen dan 
ook te laten zien dat we overal kunnen leren. Regelmatig vinden er dan ook excursies plaats. 
En ook excursies op initiatief van ouders. Daar zijn we erg blij mee! Vooral in de midden- en 
onderbouw zien we dit al met regelmaat gebeuren. Ouders die echt met ons onderwijs mee 
denken en hun eigen expertise gebruiken om het onderwijs voor onze leerlingen te verrijken. 
Dat waarderen wij enorm.  
 
Op dit moment is groep 3-4 volop bezig met het thema ‘de ruimte’. En wat konden ze mij veel 
vertellen! Ik was er helemaal verbaasd over afgelopen week. Planeten die dichtbij de aarde 
staan of juist niet. Welke warm zijn of ijskoud. Komt u volgende week ook de planeten in de 
klas bewonderen?  
 
Wetenschap en Techniek 
 
Wij hebben het geluk dat het “Technieklab” van Kempenkind in de Mariaschool zit. We maken 
daar dan ook steeds meer gebruik van. Bijna alle leerlingen kunnen programmeren met de 
Beebot en foto’s maken en bewerken met een Green Screen. Zelfs de groepen ½ hebben al 
hun eigen foto’s gemaakt. Wat waren ze trots! In de gang kunt u de resultaten bewonderen. 
Daarnaast is groep 6/7 aan de slag met “Mission Moon”. Dit is een uitdagende project. 
Kinderen zijn op onderzoek naar antwoorden op en oplossingen voor gestelde vragen en 
opdrachten. Is er zuurstof op de maan, hoe is er water te verkrijgen en hoe zit het met energie? 
Elk team gaat met Lego een zelf ontworpen ruimtestation bouwen waarbij programmeren en 
andere technische vaardigheden geleerd en geoefend worden. De kinderen zijn erg 
enthousiast en de eerste bewegende bouwwerken zijn al gedemonstreerd. 
 
In groep 4-5 kwam ik de afgelopen weken zelfs speciale T-shirts tegen waarbij kinderen met 
een speciale app door hun eigen lichaam konden kijken. Alle organen en botten werden 
gevonden. Hoge betrokkenheid. Wat een kennis! Het thema ‘ons lichaam’ staat hier centraal.  
 
Collegiale visitatie 
 
Dit schooljaar hebben we al een aantal scholen bezocht voor inspiratie en om van te leren. Wij 
zijn in Uden geweest bij basisschool “De Wijde Wereld” https://www.dewijdewereld.eu/ waar 
we een IKC (Integraal Kind Centrum) hebben gezien. Hier staat de afwisseling tussen in- en 
ontspanning centraal. En de intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, 
ondernemers en sportclubs etc.  
 
Daarnaast zijn we naar basisschool “De Spaaihoeve” in Eindhoven geweest. 
https://despaaihoeve.nl Dit is een Speelleercentrum waar gewerkt wordt met heterogene 
clusters. Kinderen die verschillen in leeftijd, ontwikkeling, talenten, intelligenties, 
mogelijkheden, achtergronden en cultuur. Een school waar samen geleerd wordt en waar je 
geen traditionele klaslokalen meer vindt.  
 
Collegiale visitaties worden nu erg gestimuleerd om de blik te verbreden en ons eigen 
handelen te verrijken. Dat betekent dat volgende week juf Monique en juf Margon weer een 
bezoek gaan brengen aan een andere basisschool.  
  



  
  

 
Professionalisering 
 
Samen leren. Dat is wat dit team aan het doen is. Verschillende cursussen worden er gevolgd, 
maar wel in de koers die we hebben uitgezet.  
 
En dat zijn 5 verschillende pijlers:  

- Beter aansluiten bij ontwikkelbehoeftes van het individuele kind. Eigenaarschap.  
- Wereldburgerschap: rijk/ breed/ betekenisvol aanbod. Onderzoekend, ontwerpend, 

ondernemend leren in betekenisvolle thema’s. Internationalisering/ Engels. 
- Spelend leren. 
- Bewegend leren.  
- Kennis/ vaardigheden Coöperatief leren en Vreedzame school onderhouden.  

 
De volgende cursussen staan dan ook de komende weken op het programma van het team: 
 
Onderzoekend en ontwerpend leren binnen wereldoriëntatie en taal:  
https://www.leskracht.nl/los-product/wetenschap-en-technologie-onderwijs/  
 
Leren dat je raakt! https://www.bco-onderwijsadvies.nl/onderzoekscafe  
 
Engels op de basisschool:  
https://www.kempel.nl/brochures/Uitnodiging%20bijeenkomst%20Engels%20in%20het%20b
asisonderwijs_%20Kempel_Fontys%202019/index.html#p=1  
 
Vakantierooster 2019-2020 
Hier ziet u het vakantierooster van alle basisscholen van Kempenkind. De studiedagen volgen 
later. Let op: De meivakantie loopt niet helemaal gelijk met het VO i.v.m. eindexamens.  
 

 



  
  

 
Medezeggenschapsraad, Ouderraad, Leerlingenraad: 
 
Zoals u weet heeft de Mariaschool een zeer betrokken Medezeggenschapsraad en 
Ouderraad. En dit jaar ook weer een nieuwe actieve leerlingenraad. In al deze raden wordt 
actief met de school meegedacht over de ontwikkeling en over het organiseren van activiteiten. 
En daar zijn we erg blij mee.  
 
U als ouder bent ook altijd welkom bij deze vergaderingen en ook het inbrengen van 
onderwerpen is natuurlijk altijd mogelijk. Meedenken met ons waarderen wij altijd enorm. De 
afgelopen vergaderingen van de OR en de MR hebben dan ook deels in het teken gestaan 
met een vraag van een ouder. Het bleek onduidelijkheid te zijn over de verhoging van de 
ouderbijdrage. Deze verhoging heeft in maart 2017 ter discussie gestaan binnen de OR en de 
MR en is in dat jaar doorgevoerd. De ouderbijdrage ging van 15 euro naar 25 euro per jaar.  
 
Inmiddels zijn alle stukken van twee jaar geleden opgeduikeld en verklaard. En in dit schrijven 
ga ik dan ook duidelijkheid proberen te scheppen over hoe er is gedacht. In de stukken en 
mailwisselingen tussen OR en MR wordt er gesproken over de wens van een verhoging van 
de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei activiteiten, excursies, 
uitstapjes en bijvoorbeeld: carnaval, het sinterklaasfeest, de kerstviering, spelletjesdag, 
sporttopdag of Stars on Stage. En na de verhoging kwam daar onder andere ook nog de 
schoolreis van groep 1 t/m 7 bij, omdat zij in tegenstelling tot groep 8 geen schoolreisje 
hadden. Dit laatste is echter toentertijd met een onduidelijke vraagstelling gepeild en daar heeft 
de school onbewust niet correct gecommuniceerd. Deze communicatie wil ik dus bij deze 
rechtzetten, omdat daar terecht naar gevraagd is. En ik houd van transparante communicatie.  
De ouderbijdrage is dus twee jaar geleden verhoogd om in samenwerking met de school 
allerlei activiteiten te organiseren voor alle kinderen, waaronder het schoolreisje van groep 1 
t/m 7. Daarnaast is er natuurlijk ook nog een forse bijdrage van de school, maar daarvan wordt 
veelal gefinancierd voor groep 8 zoals de Driedaagse, waar het schoolreisje vaak een 
onderdeel van is en natuurlijk de musical. Samen financieren we dus alle activiteiten om voor 
onze leerlingen om er zo’n leuk mogelijk jaar van te maken en voor alle leerlingen 1 
schoolreisje per schooljaar.  
 
Groep 8 gaat dan ook maandag aan de slag met de organisatie van hun eigen Driedaagse en 
ik ben dan ook benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik heb al enthousiaste verhalen gehoord!  
 
Leerlingenraad: 
De afgelopen week heeft er weer een leerlingenraad plaatsgevonden. Hier hebben we de 
activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst geëvalueerd en ook de wensen voor Carnaval 
besproken. De aankomst van de Sint werd als zeer positief ervaren al zouden de leerlingen 
het ook wel leuk vinden als hij een keer per vliegtuig of helikopter komt 😉  
 
Kerst was een leuke combinatie. De leerlingen van groep 7/8 vonden het erg leuk om te 
organiseren en de leerlingen van groep 6 vonden groepsverantwoordelijkheid fijn. Het was 
prettiger geweest om een vaste route te hebben en hij mocht wat langer, maar verder een 
goede sfeer!  
 
Voor carnaval is er één thema gekozen en daar waren de leerlingen enthousiast over. Er mag 
straks wat langer worden gefeest en ook heeft groep 7/8 zich opgeworpen om te schminken.  
 
Daarnaast hebben we gebrainstormd over ons ideale schoolplein. Dit schoolplein willen we 
namelijk graag gaan aanpakken. De leerlingen zouden veel meer groen op het schoolplein 
willen. “Dan heb je pas echt het idee dat je buiten bent” werd gezegd. Meer gras en bosjes en 
misschien zelfs met eetbare planten. Ook worden er wensen uitgesproken over allerlei 
toestellen die wenselijk zijn: klimtoestel, ringen, wipwap, trampoline en een pannakooi.   
Hier gaan we dan ook hard voor sparen! 
 



  
  

 
En over hard sparen gesproken: De ouderraad wil weer een 
kledinginzamelingsactie gaan houden. En met dit geld gaan we het schoolplein 
aanpakken! Ook het geld wat vorig jaar is opgehaald willen we hieraan gaan 
besteden. Zo hebben alle leerlingen hier profijt van.  
 
Dus gooi uw kleding nog niet weg. Na de meivakantie komt er een ruimte op 
school beschikbaar om uw kleren in te leveren. Wij hopen dan natuurlijk weer 
op een mooie opbrengst.  
 

Nieuwe website 
 
De komende week komt onze nieuwe website online! Ik ben erg benieuwd wat u ervan vindt! Mocht 
u nog op en aanmerkingen hebben dan hoor ik dat uiteraard graag. Wij hebben rekening gehouden 
met uw privacy wensen, maar mocht u een foto tegenkomen van uw kind die u niet op de website mag 
u dat aan Gijsje laten weten. De foto wordt dan gelijk verwijderd.  
 

Mezzeveulespeule 
 
Elk jaar is er in de laatste week van de zomervakantie Mezzeveulespeule in Bladel. 
Dit jaar is dit op woensdag 14 augustus 2019. Voor de organisatie van deze dag zijn we op zoek naar 
extra handjes. Heeft er iemand zin om ons groepje te komen versterken zodat we de kleuters weer 
een leuke dag kunnen bezorgen? 
 
Als dit je iets lijkt of je wil eens informatie dan kun je contact opnemen met Annette Pluijms 
Tel: 06-20527936 
 
 
 
 
 
 
 
 


