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Beste ouders,

In deze Informatiebrief informeren wij u over onze speerpunten dit
schooljaar en de werkwijze in de bouwen op De Troubadour. Ook is
er informatie over ondersteuning, MR, de leerlingenraad en AC
toegevoegd. Dit is ter aanvulling op de informatiemarkt die we op
dinsdagavond 20 september 2022 organiseren. Tijdens deze markt
kunt u bij verschillende stands informatie krijgen over de methodes
en materialen die we gebruiken om ons onderwijs vorm te geven.

Mocht u naar aanleiding van deze informatiebrief en/of algemene
ouderavond - informatiemarkt nog vragen hebben, stel ze gerust!

Met vriendelijke groet,
Team Troubadour Elden
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Speerpunten schooljaar 2022-2023

Schooljaar 2022-2023 is van start gegaan en wij delen graag de speerpunten die wij hebben
gesteld voor dit schooljaar. Wij informeren u gedurende het schooljaar over de voortgang
van deze onderwerpen in de nieuwsbrieven en via de inhoudelijke update in december en
juli.

1. Implementatie nieuwe methodes. Dit schooljaar is gestart met Getal en Ruimte
Junior (methode Rekenen) door de hele school, Actief Leren Lezen (leesonderwijs en
spelling) in de middenbouw en Pit!. Het is dit schooljaar van belang om deze
methodes goed te implementeren in ons onderwijs.

2. PLG ontwikkeling. Het team van De Troubadour is een Professionele
Leergemeenschap (PLG) waarin het team samenwerkt en leert in leerteams. Door
middel van onderzoek  werken zij samen om het leren van kinderen in al onze
stamgroepen steeds beter/effectiever vorm te geven. Dit schooljaar staat Lesson
Study centraal, passend bij het eerste speerpunt. D.m.v. lesson study bereiden
stamgroepleerkrachten samen lessen voor, observeren de effecten hiervan bij
kinderen in de klas en verbeteren aan de hand daarvan de lessen.
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3. (Hoog) begaafdheid. Het hele team volgt 2 trainingen van de Begaafdheidsspecialist
van PassendWijs. Hiermee vergroten we onze kennis ten aanzien van signaleren en
goede interventies in en buiten de klas. Ook volgt Ellen de opleiding tot
Begaafdheidsspecialist. Zij vervult deze rol al samen met Ursula. Samen met het team
kijken zij welke kinderen iets extra’s nodig hebben op het gebied van uitdaging in de
stamgroepen of extra ondersteuning in vaardigheden als; omgaan met ‘de leerkuil’,
faalangstige gevoelens, samenwerken, enz.

4. Wereldoriëntatie. Dit schooljaar oriënteren en verdiepen wij ons op het verder
verstevigen goed vormgeven van het hart van Jenaplanonderwijs, namelijk
thematisch werken bij Wereldoriëntatie. We leren van goede voorbeelden op andere
Jenaplanscholen en kijken hoe we dit op De Troubadour verder kunnen verstevigen.

De Onderbouw; Welkom bij de Toerako's en Kolibries

Kinderen in de onderbouw leren het meest en
het best vanuit begeleid spel in een rijke
speelleeromgeving. De begeleiding van de
stamgroepleerkracht is hierbij essentieel. Ook
de inrichting van het lokaal en de hoeken
spelen hierbij een belangrijke rol.

Daarnaast werken we met thema’s. We gaan
hierbij uit van de belevingswereld van de
kinderen. In ieder thema verwerken we alle
vakgebieden. Aan het eind van het thema
evalueren we de vooruitgang van de kinderen
en vormen we hiermee de beginsituatie voor
het volgende thema.
Thema’s die ieder jaar gepland staan zijn:
Herfst, Sinterklaas, Kerst, Tijd en Winter, Lente,
Pasen, Zomer.

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling maken we door de hele school gebruik van Kwink.
Een digitale methode met liedjes, filmpjes en allerlei gespreksonderwerpen over hoe we
goed met elkaar om kunnen gaan. Ook in de onderbouw besteden we hier minimaal 2 keer
per week aandacht aan, maar soms ook vaker als situaties daarom vragen.

Tijdens het blokuur kunnen de kinderen kiezen uit een
ruim aanbod ontwikkelingsmaterialen en spel in
hoeken zoals de huishoek en de bouwhoek. We
knutselen volop rondom het thema en zorgen ervoor
dat allerlei technieken worden afgewisseld. De kinderen
kiezen dit met behulp van het Gynzy kiesbord.

Om de taalontwikkeling en de ontluikende
geletterdheid te stimuleren gebruiken we de map
fonemisch bewustzijn. Hierin staan leuke lessen die we
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1x per week in de kring geven. Daarnaast bieden we elke 2 weken een letter aan. De kleuters
hoeven deze letters niet te kunnen lezen. Het gaat om het herkennen en horen van de letter,
bv wat hoor je vooraan - achteraan. Ook werken we met de letterdief, deze hoort bij het

boek Alfabet. Verder bestaat de hele dag uit taal en communicatie.

Voor rekenen en de ontluikende gecijferdheid gebruiken we opdrachten van
de kaarten uit de kaartenbak van Getal en Ruimte Junior. Deze lessen worden
3x per week in de kring en/of in kleine kringen gegeven. We besteden
daarnaast veel tijd en aandacht aan tellen, herkennen van cijfers en inzicht
krijgen in de getalrij.

Voor het vak Engels gebruiken we de methode Groove me. Via het digibord
maken we kennis met Bobo en leren we Engelse woorden en zinnen. De

thema’s sluiten aan bij onze thema’s van de stamgroepen.

Bij begrijpend luisteren gaan we actief met de kinderen luisteren naar een verhaal. Vragen
beantwoorden naar aanleiding van een prentenboek. WIE, WAT en WAAR zijn de
belangrijkste aandachtspunten.

Als we muziek willen maken gebruiken we de instrumenten uit
de kast. Bij de methode 123zing staan veel leuke lessen en
liedjes. Op de kidspagina kunt u hiervan meegenieten. De
codes zijn meegegeven of verkrijgbaar bij de
stamgroepleerkracht.
Naast de methode gebruiken we ook liedjes en versjes uit
onze eigen bibliotheek en het internet. Ook deze passend bij
het thema.

We gaan elke woensdag naar de speelzaal. Als het slecht weer
is gaan we vaker. Met mooi weer hebben we ook de
mogelijkheid om extra buitenactiviteiten te doen. We geven
zowel vrije als geleide les. Hierbij gebruiken we verschillend
groot en klein materiaal en diverse toestellen.
Tenslotte worden er ook oefeningen in de stamgroep  gedaan
vanuit de methode ‘Krullenbol’ met allerlei motoriek en
beweegspelletjes.

Ieder kind heeft elk jaar een boekenkring en een kijk- en vertelkring. Deze wordt thuis
voorbereid. Op deze manier leren de kinderen al heel jong iets te presenteren in de kring.

Voor het volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen in de onderbouw is een goed
observatie instrument voor stamgroepleerkrachten nodig. Het in beeld brengen van de
ontwikkeling is de stap naar het aanbod van passende activiteiten. Aan de hand van de
ontwikkelingslijnen van KIJK! kunnen de stamgroepleerkrachten tijdens oudergesprekken
laten zien waar uw kind zich bevindt in zijn/haar ontwikkeling. Daarnaast is het overdragen
van gegevens aan een volgende groep (doorgaande lijn) een belangrijk aandachtspunt. Door
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te werken met het leerlingvolgsysteem KIJK! wordt de doorgaande lijn op een efficiënte,
zinvolle en praktische manier vormgegeven.

De Middenbouw; Wij zijn de Flamingo's, Ara's en
Paradijsvogels

Aanvankelijk leesonderwijs - Actief Leren Lezen

In groep 3 wordt gestart met het leesonderwijs. Sinds dit

schooljaar gebruiken we de methode Actief Leren Lezen.

Deze methode richt zich in de middenbouw volledig op
het vlot leren lezen van woorden en zinnen. Hiermee
doen kinderen succeservaringen op lezen de kinderen
snel al echte boekjes. Dit verhoogt de leesmotivatie wat
nodig is om veel leeskilometers te maken. Uit onderzoek
komt naar voren dat met name het aanvankelijk
leesproces baat heeft bij heel veel leeskilometers.

Een groot voordeel is ook dat deze methode gericht is op
de leerjaren 3, 4 en 5. Dit sluit aan bij het werken in
driejarige stamgroepen, zoals wij dit op De Troubadour
doen. Het Expliciete Directe Instructie model is duidelijk
verwerkt in deze methode en sluit ook daarmee heel
goed aan op onze werkwijze en visie.

Taal/spelling - Pit!
Voor Taalonderwijs vanaf leerjaar 4 gebruiken we sinds dit schooljaar de methode Pit!. Deze
methode is de opvolger van Taalverhaal.nu. Tijdens het aanleren van de diverse
spellingsregels zetten we coöperatieve werkvormen in. Ook het vijf woorden dictee is een
manier om spellingregels goed te oefenen.
Daarnaast wordt er gewerkt aan diverse mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
opdrachten. Kinderen leren zo verschillende zaken rondom taal te kennen en toe te passen.
Denk aan het schrijven van een uitnodiging of een gedicht, maar ook het gebruik van
grammatica en interpunctie (punten, komma’s, vraagtekens, enz.). Er wordt geleerd door
middel van verschillende werkvormen, aansprekende verhalen, leuke instructiefilmpjes en
bewegend/spelend leren.

Motorisch schrijven

In de middenbouw wordt de basis gelegd voor een goed leesbaar
handschrift. We gebruiken hiervoor de methode Pennenstreken. Kinderen
leren tijdens deze lessen de juiste lettervorm en het 'aan elkaar schrijven'
op de juiste manier toe te passen.

Rekenen
Voor rekenen werken we met de methode Getal en Ruimte Junior. Deze methode werkt ook
vanuit Expliciete Directe Instructie. Er staat elke dag 1 doel centraal waarop instructie
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gegeven wordt. Daarnaast biedt de methode veel mogelijkheden om te verdiepen en te
verbreden, dus meer uitdaging te bieden. Ook voor extra ondersteuning zijn voldoende
mogelijkheden al standaard opgenomen in de methode.

De 3e jaars maken het eerste half jaar vooral
kennis met de getallenlijn, getalbeelden (denk
aan vingers en dobbelstenen), begrippen
meer/minder/evenveel, splitsen van
hoeveelheden en bussommen. Hierna gaan we
beginnen aan het formele rekenen, dus echte
rijtjes met sommen.

De 4e jaars werken aan: tafels (1 t/m 5 en 10), sprongen op de getallenlijn, tijd (hele uren,
halve uren en kwartieren), geld, meten (cm en m).
De 5e jaars werken aan: tafels (1 t/m 10), grote keersommen (15x6), deelsommen, tijd
(analoog en digitaal), meten (cm, dm, m, dl, l, oppervlakte en omtrek) en geld.

Werken aan de weektaak
De 3e jaars werken per dag aan hun weektaak van Actief leren lezen. Er zijn
diverse activiteiten die ze doen (bakken met materiaal) waarop ze de letters
leren automatiseren. Hierop kunnen ze, na de instructie, terug zien welk werk
ze die dag moeten maken. Dit is een voorloper van werken met een weektaak
in groep 4 en 5.

De 4e en 5e jaars werken met een weektaak. Hierop zien ze wat we elke week
gaan doen en tekenen ze af wat ze klaar hebben.

Vrij blokuur
We werken aan de hand van thema’s gedurende het jaar.
Tijdens het vrij blokuur werken we aan activiteiten die horen bij wereldoriëntatie. Denk
hierbij aan bouwmaterialen zoals kapla en lego, tekenen en knutselen en eigen inbreng van
de kinderen.

Vrijdagmiddag
Groep 5 heeft ook op vrijdagmiddag les, alle kinderen van groep 5 uit de verschillende
stamgroepen komen dan samen en krijgen les van meester Sander. Begrijpend lezen wordt
dan intensief geoefend door verschillende soorten teksten te lezen en te analyseren en de
kinderen maken kennis met leesstrategieën. Hiervoor gebruiken we Actief leren lezen.

In groep 5 maken de kinderen allemaal een eigen WO (wereldoriëntatie)-verslag. Verder
wordt Nederland verkend. Ze leren de hoofdsteden van de provincies, maar ook wat nu
specifiek is voor een provincie. Een greep uit de activiteiten zijn: een muurkrant maken,
plattegronden tekenen, 3D voorwerpen maken, een mini verslag maken.

Boekenkring en kijk- en vertelkring
Ieder kind heeft elk jaar een boekenkring en een kijk- en vertelkring. Deze wordt thuis
voorbereid in de schoolomgeving met een presentatie. Deze presentatie moet gedeeld
worden met de stamgroepleerkracht , zodat de presentatie op het digibord getoond kan
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worden.

Algemeen
- We gymmen op vrijdag in sporthal Elderveld. We gymmen 1 keer per week een

blokuur, deze les wordt gegeven door Maud Husken, vakleerkracht
bewegingsonderwijs.

- Voor muziek gebruiken we de methode 123zing. Hiervoor kan uw kind inloggen (deze
heeft u van de stamgroepleerkracht ontvangen) om thuis de liedjes van school ook te
beluisteren.

- Voor de sociaal emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van Kwink. Aan de hand
van filmpjes worden onderwerpen aangekaart.

- Voor het vak Engels gebruiken we de methode Groove me. Via het digibord maken
we kennis met Engelse woorden en zinnen.

Naast de toetsen van de methode, nemen wij, vanaf groep 3, ook twee keer per jaar toetsen
af van het meetinstrument: Leerlingvolgsysteem (LVS) van CITO. Het Centraal Instituut voor
Toetsontwikkeling (CITO) is gespecialiseerd in het samenstellen van toetsen. Met deze CITO
toetsen wordt tweemaal per jaar, per vakgebied,
vastgesteld:
- of een kind groei laat zien vergeleken met de
uitslagen van de vorige toets;
- of een kind groei laat zien vergeleken met andere
kinderen van dezelfde leeftijd, op landelijk niveau
gemeten.

De LVS-toetsen vormen een stukje van de puzzel
om te zien hoe het met uw kind op school gaat.

De Bovenbouw; Welkom bij de IJsvogels en de Toekans

Rekenen
Ook in de bovenbouw werken we met Getal en Ruimte Junior als methode. Na een instructie
kunnen kinderen zelfstandig verwerken en oefenen. Er
wordt verbreding en verdieping aangeboden en extra
ondersteuning indien nodig.

Spelling
Spelling wordt in de stamgroep gegeven. Iedere groep
krijgt instructie vanuit de methode Pit!. We werken 1
hele week aan hetzelfde woordpakket. Per blok hebben
we 4 woordpakketten, waaronder ook
werkwoordspelling. Twee keer per week nemen we het 5-woorden dictee af.
Een manier om herhaling van spellingafspraken aan te bieden is het 5-woordendictee. Na het
5-woorden dictee bespreken de kinderen eerst de woorden met hun schoudermaatje en
daarna bespreken we het met de hele groep. Tijdens de bespreking, verwoorden in de juiste
stappen waarom het woord op deze manier geschreven moet worden. Dus eerst het
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verdelen in klankgroepen en daarna het uitleggen van de strategie.

Taal
Ook voor taal gebruiken we de methode Pit!. We bouwen voort op de kennis en
vaardigheden die in de middenbouw zijn aangeboden. Grammatica en interpunctie, maar
ook creatief schrijven vormen een belangrijk. In de bovenbouw wordt bij taal ook nog bij
steeds aandacht besteed aan verdere woordenschatontwikkeling, spreken & luisteren en taal
verkennen.

Voortgezet Technisch lezen
Uit onderzoek blijkt dat met name de leesmotivatie in de bovenbouw de belangrijkste
succesfactor is op gebied van voortgezet technisch lezen. De werkwijze voor de bovenbouw
richt zich dan ook met name hierop. De werkwijze richt zich op het lezen van verschillende
soorten teksten en boeken binnen het thematisch werken en het begrijpend lezen. Er is in de
bovenbouw daarnaast nog ruimte vrij gemaakt om leeskilometers te maken in een boek dat
op niveau is en aanspreekt.

Begrijpend lezen
Kinderen lezen tijdens de begrijpend leeslessen
teksten over onderwerpen die in het nieuws zijn. Aan
de actuele teksten zijn opdrachten gekoppeld, die tot
doel hebben kinderen de tekst actief te laten
verwerken en leesstrategieën te laten toepassen.
Voor Begrijpend lezen gebruiken we de methode

“Nieuwsbegrip”. Ook thuis kan er geoefend worden

met Nieuwsbegrip. De kinderen hebben hier een

inlogcode voor gekregen.

W.O (Wereldoriëntatie)
Tijdens W.O. werken we aan het thema wat voor die weken centraal staat. Dit is niet alleen
informatieverwerking, maar ook op een creatieve manier aan het thema werken.

Voor de 'eigen W.O.' kiezen de kinderen een eigen onderwerp en schrijven mbv een
stappenplan een verslag. In het stappenplan staat de opbouw van het verslag:  kies een
onderwerp, lees informatie, maak een woordweb, kies 5 hoofdstukken, schrijf een inleiding,
schrijf de hoofdstukken, schrijf een conclusie, werk aan je lay-out en denk aan de plaatjes en
tekeningen. Ieder jaar maken de kinderen minimaal  2 werkstukken.

Engels
Met Groove.me leren de kinderen Engels spreken, schrijven, lezen en luisteren. In de lessen
zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de
niveauverschillen van kinderen. Voor Engels krijgen de kinderen iedere 2 weken woordjes en
zinnen mee naar huis, die zij moeten leren van NE-EN en EN-NE.

Boekenkring en kijk- en vertelkring
Ieder kind heeft elk jaar een kijk- en vertelkring. Deze wordt thuis voorbereid in de
schoolomgeving met een presentatie. Deze presentatie moet gedeeld worden met de
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stamgroepleerkracht , zodat de presentatie op het digibord getoond kan worden.

Kwink
Kwink in de bovenbouw richt zich naast het sociaal-emotioneel leren, ook op inclusief
burgerschap en mediawijsheid. Zo werken we samen aan een fijne en veilige omgeving in de
stamgroep, in de school en op het plein. Dit leren we niet alleen tijdens de lessen van Kwink,
ook komt dit steeds weer terug in de alledaagse structuur in de stamgroep.

Topo
Eerder kregen de kinderen altijd topo mee naar huis om te leren voor een
overhoring. Vanaf dit jaar willen we het anders doen. We gestart met een
proeflicentie van “Topomasters”.
Dit is een online programma en heeft als doel om topografie beter te laten
beklijven, relevant te laten zijn voor kinderen en goed aan te laten sluiten bij
de kerndoelen. Kinderen kunnen dit ook thuis oefenen via Basispoort. De
aankomende periode gaan we gebruiken om te kijken of deze methode goed
aansluit.
De 6e jaars leren alles over Nederland, de 7e jaars over Europa en de 8e jaars over de
wereld.

Muziek
Ook wij werken met de methode 123ZING. De 123ZING muziekmethode is een doorlopende
leerlijn muziek voor groep 1 t/m 8.

Tenslotte nog een aantal algemene zaken;
- Weektaak; Vier dagen per week werken we tijdens het blokuur aan de

weektaak. Op de weektaak staan verschillende vakken waar kinderen
zelfstandig of na instructie aan kunnen werken. De kinderen plannen
de weektaak zelf en leveren deze iedere dag in. De
stamgroepleerkracht controleert het werk en tekent

- Huiswerk; De 7e en 8e jaars krijgen wekelijks huiswerk voor
werkwoordspelling. Iedere donderdag bespreken we het werk en kijken we samen
alles na. Het is dus echt van belang dat de kinderen het werk maken en weer op
donderdag mee terug nemen naar school. In hun agenda schrijven ze het werk op
wat ze voor de volgende keer af moeten hebben.

- Bewegingsonderwijs; Op vrijdagmiddag krijgen de 2 bovenbouwen gymles van de
vakleerkracht Maud. Daarnaast hebben we in september en oktober 6 keer
zwemmen. Hiervoor gaan we naar De Grote Koppel met de bus.

Ondersteuning; Kwaliteitscoördinator en ambulante
leerkrachten

Op De Troubadour volgen de stamgroepleerkrachten de ontwikkeling van de kinderen. We
gaan in gesprek met kinderen, observeren en nemen toetsen af. Op deze manier krijgen we
goed in beeld wat kinderen nodig hebben om onderwijs op maat te bieden. Samen met de
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vroegere intern begeleider, nu de kwaliteitscoördinator, worden onderwijsbehoeften en
ondersteuningsbehoeften van kinderen besproken. Hier wordt een plan voor gemaakt.

De rol van de Intern Begeleider (IB’er) verandert. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en
begeleiding van zorgleerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van
het onderwijs (de begeleiding van de kinderen in de stamgroepen). De IB´er ontwikkelt zich
tot Kwaliteitscoördinator (KC’er). De KC’er inventariseert onderwijsverbeteringen in
leerteams, analyseert en rapporteert over ontwikkelingen m.b.t. zorg en leerresultaten en
ontwikkelt daarmee (samen met de directie en het team) het kwaliteitssysteem. De KC’er
bewaakt en borgt de kwaliteit in de school. Ursula is op De Troubadour daarom geen Intern
begeleider maar een Kwaliteitscoördinator.

Met de veranderende rol van Intern begeleider naar Kwaliteitscoördinator veranderen er ook
structuren in de school en gaan dingen anders dan u mogelijk voorheen gewend was. Zo sluit
Ursula niet standaard aan bij gesprekken over kinderen met zorg/ ondersteuningsbehoeften.
De stamgroepleerkracht is altijd het aanspreekpunt voor zowel ouders als externe
zorgverleners. De stamgroepleerkracht weet namelijk het beste hoe een kind het doet in de
stamgroep en kan daar ook het beste over informeren. De stamgroep leerkracht informeert
en overlegt met de KC’er. Indien nodig sluit zij aan bij gesprekken/overleggen met ouders
en/of externen.

Ursula coördineert alle zorg die geboden wordt binnen en buiten de stamgroepen. Je kunt
hierbij denken aan programma's Tutorlezen, Ralfi - Lezen, Bouw!, Rekensprint, Rekentijgers,
enz. Maar ook aan specifieke hulp die geboden moet worden omdat een kind een
onderwijsbehoeften heeft op gebied van omgaan met begaafdheid, dyslexie, motorisch of
sociaal emotioneel. Hierbij wordt dan ondersteuning ingezet door een ambulante leerkracht
met expertise.

Ellen van Wesemael is bij ons de leerkracht met
ambulante taken. Zij is Psychomotorisch leer- en
gedragsspecialist en is daarnaast specialist
Begaafdheid (in opleiding). Samen met Ursula vormt
zij de kern van de inhoud en organisatie van de
ondersteuning op De Troubadour.

Directie, Medezeggenschapsraad, Activiteitencommissie en
Leerlingenraad

Tenslotte, nog wat belangrijke onderdelen van onze organisatie.

Sharon Hak-Verhagen is directeur en werkt op maandag tot en met donderdag. Zij is goed
bereikbaar via e mail sharon.hak@floresonderwijs.nl. Voor vragen, klachten en feedback kun
je haar ook telefonisch op haar werkdagen bereiken.
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De MR van de Troubadour is een belangrijke partner en 'Critical Friend' van de directeur.  Zij
bestaat uit een enthousiaste groep vertegenwoordigers van de stamgroepleerkrachten en
ouders, die zich in wil zetten voor het verder versterken van de kwaliteit van de school.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het onderwijs, het welzijn van de kinderen, het personeel, de
organisatie, de communicatie, enzovoort. De MR heeft de wettelijke bevoegdheid om advies
uit te brengen over een aantal schoolontwikkelingen. Voor een aantal belangrijke
beslissingen is instemming van de MR nodig. Je zou kunnen stellen dat in dat geval de MR en
de directeur dan samen een besluit nemen. Dat geldt onder andere voor het schoolplan, de
begroting, de formatie (personeelsgeleding), de schoolgids (oudergeleding), regelingen in het
kader van veiligheid en regelingen in het kader van samenwerking met ouders. Dat zijn
belangrijke besluiten, die de ontwikkeling van de school sterk bepalen. De school is dan ook
gebaat bij een sterke MR en de directeur werkt nauw samen met de MR om voor de school
een goede koers en juiste beslissingen te bewerkstelligen.

De MR vergadert zo’n 7 maal per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. De data staan
vermeld in de jaarkalender. Het jaarplan en de notulen van de vergaderingen worden nadat
ze zijn vastgesteld op de website geplaatst. Na de publicatie van het jaarverslag worden het
jaarplan en de notulen van het betreffende jaar verwijderd.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit;

- Robert van der Hidde, ouder, voorzitter
tot januari '23. Voor hem is dit het laatste
jaar in de MR. Om zijn plaats op te vullen
zullen er in het tweede helft van het
schooljaar verkiezingen worden
gehouden voor een nieuw ouderlid.

- Gea Zandstra, ouder, Voorzitter vanaf
januari '23.

- Rachel de Hair, stamgroepleerkracht
bovenbouw, personeelsgeleding.

- Vera Berends, stamgroepleerkracht
middenbouw, personeelsgeleding.

Mail MR: mr.troubadour@floresonderwijs.nl

De Activiteiten Commissie (AC) van de Troubadour bestaat uit een aantal enthousiaste
ouders. In samenwerking met de stamgroepleerkrachten geeft de AC invulling aan allerlei
activiteiten die buiten de reguliere onderwijstaken vallen. U kunt hierbij denken aan bekende
activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, maar ook de Kinderboekenweek, de
avondvierdaagse en de Feestweek. De AC vergadert zo’n vijf keer per jaar met de gehele
commissie, waarin jaarplanning van de activiteiten en de budgetten centraal staan.

Voor iedere activiteit wordt een werkgroep gevormd die de activiteit voorbereidt en uitvoert.
Een werkgroep bestaat uit minimaal twee AC-leden en twee leerkrachten. Bij de uitvoering
van een activiteit is vaak extra hulp nodig. Per activiteit worden ouders gevraagd via een in
Social Schools of middels intekenlijsten bij de stamgroepen. Ouders/verzorgers die bij een
bepaalde activiteit helpen, worden van te voren zoveel mogelijk geïnformeerd over hun rol.

Jenaplan Basisschool De Troubadour, een school waar je leert samenleven!
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De activiteiten die georganiseerd worden, worden bekostigd uit de ouderbijdrage. De AC
kent een voorzitter, een notulist en een penningmeester en legt financiële verantwoording af
aan de Medezeggenschapsraad van school.

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan onze Activiteiten Commissie? We kunnen uw hulp
heel erg goed gebruiken! Elke ouder die belangstelling heeft kan zich aanmelden voor de AC.
Meldt u zich dan aan bij de leerkracht van uw kind of via een bij u al bekend lid.

De Leerlingenraad van de Troubadour bestaat uit kinderen van de groepen 5 t/m 8 van elke
stamgroep. Zij worden gekozen in hun stamgroepen en vormen een leerling
vertegenwoordiging van onze school. Samen met de directeur vergaderen zij elke 6 weken.
Ze bespreken dan zaken die de leerlingen van belang vinden om op te pakken in de school.
Zo zijn de boeken van de schoolbibliotheek al uitgebreid door de leerlingenraad samen met
een stamgroepleerkracht, hebben ze gezorgd voor meer planten in de school en hebben ze
samen het opruimen van de wijk als belangrijk speerpunt. Door middel van 'Jantje Beton'
zorgen ze voor een eigen budget en vult de school waar mogelijk aan. Hiermee zorgen we dat
binnen onze school de kinderen echt een stem hebben waar naar geluisterd wordt.

We hopen dat deze informatiebrief u veel antwoorden heeft kunnen geven op hoe wij
werken. Mocht u desondanks toch nog vragen hebben, loop gerust binnen en spreek een
teamlid aan. Wij helpen u graag verder!

Met vriendelijke groet,   Het team van De Troubadour.

Jenaplan Basisschool De Troubadour, een school waar je leert samenleven!


