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Van de directie
Thema’s
Het thema “Hallo Wereld” loopt ten einde. Het is een breed thema waar de kinderen en leerkrachten diverse invullingen aan gegeven hebben. De week na de herfstvakantie start het thema “Opa en Oma”, dat
aansluit bij de Kinderboekenweek.
Prachtig, de energie die de Kinderboekenweek vrijmaakt voor lezen. We besteden in de Kinderboekenweek nog meer aandacht aan lezen. Leesplezier en veel lezen is belangrijk voor kinderen om goed begrijpend te leren lezen. Begrijpend lezen is weer belangrijk voor al het onderwijs dat uw kinderen volgen.
Met lezen kun je niet vroeg genoeg starten. Eerst met voorlezen uit prentenboeken en daarna met gewone boeken. Kinderen zijn heel goed in staat om een goed boek uit te zoeken in de (school)bibliotheek
en kunnen heerlijk van boeken genieten.
In deze periode worden veel activiteiten georganiseerd die de leesmotivatie bij kinderen extra kunnen bevorderen. Een voorbeeld hiervan leest verderop in dit Ridderspoor.
Hans Wessels

Communicatie (herhaalde oproep)
Uit het onderzoek (dit voorjaar) onder onze ouders bleek dat onze communicatie naar ouders aandacht
vraagt. We willen dit signaal serieus oppakken door met een denktank van ouders in gesprek gaan en
een plan van aanpak en verbetervoorstellen op te stellen. Ook de communicatie via onze website en het
vernieuwen ervan is een onderdeel van dit proces.
Wilt u mee denken in deze processen of heeft u ervaring op dit gebied dan nodigen wij u graag uit om dit
aan ons kenbaar te maken. Tot nu toe is de belangstelling om deel te nemen gering.
U kunt uw reactie sturen naar m.vanede@kpoa.nl, teamleider van de Tafelronde.
MT

Kinderboekenweekfestival
Op zondag 16 oktober is er het Kinderboekenweekfestival in het Eemhuis van 13.00 uur tot 17.00 uur,
voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
Het wordt hartstikke leuk!
Er komen twee voorstellingen: De Grote Mees Kees Show van Mirjam Oldenhave en "Ik zoek, ik zoek"
van het schrijversduo Hans en Monique Hagen.
Bij Scholen in de Kunst kunnen creatieve workshops gevolgd worden.
Bovendien worden er workshops gegeven door: Tais Teng, griezel en fantasyspecialist, Kees de Boer,
tekenaar van de boeken Agent en Boef en Vivian den Hollander komt ook.
Kortom er is van alles te doen.
Voor opa's en oma's is het feest voor de speciale prijs van € 1,=. Voor ouders en kinderen kost het € 5,=.
Kaartverkoop via www.bibliotheekeemland.nl.

Inval leerkrachten gezocht
Graag inventariseren we of er onder onze ouders leraren zijn die een (basis)onderwijsakte hebben.
Het blijkt, zeker in de regio Amersfoort, erg moeilijk te zijn om invallers te krijgen. Een gevolg hiervan is
dat klassen geen invaller hebben. Dat is gelukkig nog niet het geval geweest maar zou in de nabije toekomst wel kunnen gaan gebeuren.
Het niet hebben van invallers is een van de grootste problemen in onderwijsland. Dat kan dan betekenen
dat er, tegen onze en uw wens in, groepen verdeeld of naar huis zullen moeten.
Daarom willen we u vragen of u of iemand uit uw omgeving interesse zou hebben om in te komen vallen op onze school.
U heeft hiervoor een (basis)onderwijsakte nodig,
U kunt ons dit laten weten via tafelronde@kpoa.nl.
We nodig u dan uit voor een gesprek
om over en weer de mogelijkheden te onderzoeken.
Hans Wessels

KPOA filmt
KPOA is gestart met de expeditie KPOA 2022, op weg naar een nieuw strategisch beleidsplan. Op 7 november gaan we daarvoor met alle medewerkers van KPOA op reis, we gaan dan bij andere organisaties
meekijken, ervaren en leren hoe zij omgaan met maatschappelijke ontwikkelingen waar ook het onderwijs
mee te maken krijgt of heeft. Deze leerpunten nemen we mee in de strategische doelstellingen van KPOA.
Een ander onderdeel van de expeditie is dat er een werkgroep nadenkt over de missie en visie van KPOA.
De werkgroep heeft daarvoor al een aantal sessies georganiseerd en zij wil de missie en visie van KPOA
op een interactieve manier onder de aandacht gaan brengen van ouders, medewerkers en alle overige
betrokkenen bij KPOA. Daarom is het plan opgevat om 2 korte filmpjes te maken die laten zien waarvoor
KPOA staat (missie) en hoe we dit in praktijk uitvoeren (visie). De werkgroep heeft daarvoor 2 scripts geschreven en natuurlijk komen daarbij vooral de scholen, de leerkrachten en de leerlingen in beeld.
We beginnen met een zogenaamde bèta-versie van de filmpjes, deze worden gemaakt door eigen medewerkers van KPOA en zullen gebruikt worden om met elkaar te beoordelen of dit de daadwerkelijke missie
en visie van KPOA goed in beeld brengt. Als we het er met zijn allen over eens zijn dan zullen we een
‘professionele’ versie (laten) maken die ook gebruikt gaat worden voor externe communicatie.
In het kader van ons privacy beleid stellen we u als ouder de volgende vraag: heeft u bezwaar tegen dat
uw kind gefilmd wordt voor deze interne versie van het missie en visie filmpje? Laat dit dan weten aan de

directie van de school via tafelronde@kpoa.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw kind niet in beeld
komt in deze versie van de filmpjes.
Let op: vóór we de professionele versie gaan maken die voor extern gebruik zal worden ingezet, vragen
we u om toestemming door middel van een schriftelijke verklaring. Het gaat nu alleen om de versie die
voor intern gebruik bedoeld is.
Brigitte Visser
directeur bestuursbureau KPOA

KPOA vacature > secretaris GMR
Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft KPOA met de GMR het voornemen uitgesproken om het secretariaat van de GMR te beleggen bij een ambtelijk secretaris. De voorkeur gaat daarbij uit naar invulling
door een ZZP’er.
Korte omschrijving van de functie
De functie van secretaris houdt in dat je de stukken en het archief van de GMR beheert, de agenda voor
vergaderingen in overleg met de voorzitter maakt en deze verzendt naar de leden. Je hebt veel contact
met de directeur van het bestuursbureau, die zorgt voor de aanlevering van de stukken vanuit het College
van bestuur. En natuurlijk heb je overleg met de voorzitter van de GMR. Het is een opdracht die naar verwachting maximaal 2 uur per week aan tijdsinvestering zal vragen. Daarnaast vergadert de GMR nog 5
keer in het schooljaar 2016-2017 volgens het onderstaande schema. Tijdens deze vergaderingen wordt
gerekend op je aanwezigheid en maak je het verslag van de vergadering.
Als je interesse hebt in deze functie kun je contact opnemen met Brigitte Visser, directeur bestuursbureau
via b.visser@kpoa.nl.
Vergaderdata in 2016-2017
Maandagen:
21-11-2016
30-01-2017
27-03-2017
29-05-2017
26-06-2017
Brigitte Visser, KPOA

Oproep van een moeder > Joris locatie
Auto bij school: niet OF rustig aan
Beste mede-ouders van de Sint Jorisschool,
Ik zou heel graag een oproep willen doen voor het scooter en autorijden rond de school. Als wij onze
dochter Reza (5) wegbrengen of ophalen, valt het ons op dat het soms best druk is met auto's en scooters
rond het schoolplein. En af en toe levert dat stressvolle of zelfs gevaarlijke situaties op. Daarom zou ik aan
jullie willen vragen om zoveel mogelijk lopend of fietsend je kinderen te halen of brengen. Tegelijkertijd
snap ik dat je soms toch met de auto komt, bij voorbeeld in verband met werk. Dan is mijn verzoek om
rond het schoolplein heel rustig aan te doen.
Laatst stond ik bij voorbeeld op de weg naast de school te wachten tot dochter op haar fiets gestapt was.
Ze is 5 en heeft net een grotere fiets gekregen, dus opstappen duurt eventjes. Komt er een auto toeterend
aanrijden. Vervelend vond ik dat, want eigenlijk vind ik dat je als automobilist rond de school ondergeschikt bent aan al die kinderen en ouders te fiets. Ook op de Schimmelpenninckkade is het handig om als
automobilist geduldig te zijn, omdat ouders van kleinere kinderen nu eenmaal graag ernaast fietsen in verband met het slingeren van die kleintjes.

Overigens valt het mij op dat verreweg de meeste automobilisten heel veel rekening houden én veel geduld hebben. Deze oproep is dus meer bedoeld voor degenen -een minderheid- die zich er misschien nog
niet zo bewust van zijn. Alvast bedankt allemaal voor de rustig-aan-modus rond het schoolplein :-)
Eva Munnik

Bericht van Kinderstralen > aanmelden incidenteel overblijven
Sinds dit schooljaar kunnen ook de kleuters op vrijdag gebruik maken van onze overblijffaciliteiten.
Om ook deze dag een gezellige en veilige overblijf te hebben willen wij u nogmaals erop attenderen dat u
uw kind, wanneer het incidenteel overblijft, moet aanmelden. Dat kan via de Ouderlogin met de code die u
van ons ontvangen heeft, de app of vul een briefje in op school. Wilt u dat uw kind op de vrijdag vast overblijft dan kunt u dit wijzigen via de website. Verder worden er weer veel nieuwe activiteiten georganiseerd
voor de kinderen.
Tip: neem eens een kijkje, via de Ouderlogin, op het activiteitenschema en de leuke overblijffoto's!
Team Kinderstralen

