
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  

Oktober 2019 
 

 

Huiswerk  

Wij krijgen van ouders steeds vaker de vraag of de kinderen op onze school ook huiswerk 

krijgen. Als antwoord op deze vraag hebben wij met elkaar het Protocol Huiswerk Beleid 

opgesteld. Dit vindt u verderop in de nieuwsbrief. 

 

Thema-Afsluiting 

Op woensdag 9 oktober sluiten wij het thema Moderne Geschiedenis af. U bent van harte 

welkom op het werk van uw zoon/dochter te komen bekijken. We hebben deze periode 

gewerkt over: 

-Het koninklijke huis 

-De tijd van opa en oma 

-De school van vroeger 

-De industriële revolutie 

-De eerste wereldoorlog 

-De tweede wereldoorlog 

-De tijd na de tweede wereldoorlog 

 

U kunt het werk van uw zoon/dochter bewonderen op 9 oktober op twee momenten.  

Van 08.45-09.15 uur en van 11.45-12.15 uur. Zij zullen u dan persoonlijk presenteren wat 

ze hebben geleerd en welke eindproducten dit heeft opgeleverd. Het werk is te vinden op de 

tafel van uw zoon/dochter in de klas. 

 

Jaarlijkse informatieavond 

Op maandag 16 september was onze jaarlijkse algemene ouderavond. Een avond die 

verdeeld is in twee stukken. Enerzijds informatie over het onderwijs in de groepen en 

anderzijds een gezamenlijke bijeenkomst in het theater van onze school waar informatie 

gegeven is over 

1. De school en het team 

2. De ontwikkelingen op school 

3. De medezeggenschapsraad 

4. De ouderraad 

Het was een drukbezochte avond. Er zijn altijd groepen die meer bezocht worden dan andere 

groepen maar de opkomst was weer groot.  

Alle relevante informatie kan worden gevonden op onze site. 

Ten aanzien van de school en zijn ontwikkelingen staan er op de site: de schoolgids en het 

schoolplan.  

Ook bij de medezeggenschapsraad en de ouderraad is er informatie te vinden.  



Nieuwe website “Het JongLeren” 

Binnenkort wordt de nieuwe website van “Het 

Jongleren” gelanceerd.  

 

Het internetadres is nog steeds: 

www.hetjongleren.eu  

Voor de herfstvakantie zal deze in de plaats 

komen van de oude website.  

 

AVG (algemene verordening 

gegevensbescherming) 

In het kader van de AVG zijn er op het 

JongLeren en binnen het bestuur een aantal 

maatregelingen getroffen om dit goed vorm te 

geven. Reeds lange tijd hebben wij een 

vragenlijst bij ons inschrijvingsformulier waarin 

je kunt aangeven waar je toestemming voor 

wilt geven.  

Ten aanzien van de toestemming voor gebruik van beeldmateriaal is het een en ander 

veranderd. Er komt dan ook een nieuwe vragenlijst. Deze kunnen wij beter digitaal verwerken 

en daardoor ook beter toepassen in de praktijk. Hieronder volgt dan ook een verklarende 

brief hierover. 

Binnenkort zullen alle ouders een link ontvangen die verwijst naar het google-formulier 

“toestemmingsverklaring beeldmateriaal”. Het ingevulde formulier kunnen wij digitaal 

verwerken zodat wij alle toestemmingen weer up to date hebben. 

 

KIES training in Arnhem 

In het schooljaar 19/20 starten op diverse scholen in Arnhem Kiestrainingen voor kinderen 

vanaf 6-12 jaar en voor jongeren, die te maken hebben met de scheiding van hun ouders. 

Kinderen die de echtscheiding van hun ouders meemaken hebben regelmatig last van 

schuldgevoelens, boosheid en verdriet. Ze kampen met veel vragen en krijgen te maken met 

grote veranderingen in hun leven. Dit kan effect hebben op het gedrag en het welzijn van het 

kind. KIES is een preventief hulpprogramma ontwikkeld vanuit de behoefte van het kind. De 

training wordt gegeven door speciaal opgeleide KIEScoaches. Zie voor meer informatie de 

flyer in de bijlage.  

 

Voorleeswedstrijd 2019 

Op woensdag 2 oktober is de voorleeswedstrijd voor kinderen gehouden. In het theater is in 

twee groepen door acht kinderen voorgelezen. De groepskampioenen van 4 t/m 6 en groep 

7-8 lazen allen een stuk voor naar eigen keuze. In een gezellige atmosfeer met kinderen, 

ouders en grootouders werden uiteindelijk 2 schoolkampioenen gekozen door een 

driehoofdige jury, waarin de kampioen van 2018 (Isabel) uitblonk! 

De winnaar van de groepen 4 t/m 6 werd Mats, de winnares van 7-8 is Enna-Linn. Enna-Linn 

mag in de winter strijden voor de titel Arnhems Voorleeskampioen 2020.   

http://www.hetjongleren.eu/


Protocol Huiswerk Beleid  

Het “Leren” moet op school gebeuren. De leerkrachten zijn ervoor om de kinderen de leerstof 

in allerlei variaties, mogelijkheden, moeilijkheden enz. aan te bieden. Daarom geven we op 

het JongLeren in principe zo min mogelijk “huiswerk” aan de leerlingen.  

 

“Huiswerk” is te verdelen in verschillende categorieën:  

a) Werk mee als voorbereiding, oefeningen, leeractiviteit en leren plannen voor het 

voortgezet onderwijs, dit geldt in principe voor groep 8. Als er een combinatiegroep van 7/8 

bestaat, volgt die groep 7 vrijblijvend het aanbod van groep 8. De enkele groep 7 doet dit 

niet.  

b) Leerstof mee naar huis ter voorbereiding op een (topo)toets (gr. 6 t/m 8)  

c) Voorbereiding voor bijv. een presentatie (gr. 1 t/m 8)  

d) Leerstof, oefeningen, werkbladen ed. voor individuele leerlingen (gr. 3 t/m 8)  

 

De categorieën a t/m c spreken voor zich.  

 

Categorie d: Als bij een leerling na toetsing, observatie enz. een “leer”- achterstand is 

geconstateerd, kàn de leerkracht in overleg met de ouders , de leerling thuis extra laten 

oefenen. Er moet vooraf mondeling aan de ouders uitgelegd worden wat de “achterstand” is, 

waarom het wellicht goed is om thuis te oefenen en vooral hoe er geoefend moet worden. Het 

meegeven van “werk” heeft ook alleen maar nut als de ouders er achter staan en mee willen 

helpen. Dit soort “huiswerk” duurt daarom ook een bepaalde afgesproken tijd. De extra 

“leerstof” geldt voor de groepen 3 t/m 8. In bepaalde gevallen kunnen er bij de kleuters ook 

afspraken gemaakt worden, maar dan meer in de zin van: extra voorlezen, begrippen 

oefenen tijdens activiteiten, letten op consequent gedrag enz. 

Als een leerling extra werk krijgt wordt dat vermeld in Esis.  

 

Bespreken van het huiswerk: Alle leerlingen moeten op een 

manier feedback krijgen op hun huiswerk. De leerkracht mag 

bepalen hoe dit wordt aangepakt (klassikaal, in groepjes of 

individueel).  

 

Consequenties als het huiswerk niet gemaakt wordt Als het 

huiswerk 3x niet gemaakt wordt (of als de agenda niet mee 

wordt genomen), volgt er een aantekening in het rapport. Dit 

staat vermeld onder het kopje ‘werkhouding’.  

 

  



Deelnemers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek 

Het Donders Instituut (onderdeel van de Radboud Universiteit) is op zoek naar enthousiaste 

kinderen van 8 t/m 10 jaar oud die het leuk en interessant vinden om mee te doen met 

wetenschappelijk onderzoek. Hier willen we onderzoeken wat eten met je hersenen doet en 

met hoe je de weg vindt. Om dit te onderzoeken vragen we je ouders een vragenlijst in te 

vullen over jouw eetgewoontes en 

gebruiken we een leuk computerspel waarin je opdrachten uitvoert in een virtuele stad. Dit 

zul je vijf dagen achter elkaar, een half uur thuis spelen. Voor en na de training kijken we 

naar je hersenen terwijl je het spel in een MRI-scanner speelt, een apparaat waarmee we 

plaatjes kunnen maken van je hersenen. Zo kunnen we kijken of er wat veranderd is in je 

hersenen door het spelen van het spel!  

Lijkt het je leuk om mee te doen of heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op 

met ons door te mailen naar ‘spacelearning@donders.ru.nl’ voor meer informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Brief toestemmingsverklaring 

 

Aan alle ouders/verzorgers,  

 

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames 

worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, 

schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien 

zijn. 

 

In het kader van professionalisering van leerkrachten worden er opnamen van lessen 

(momenten) en activiteiten gemaakt. Dit gebeurd allemaal in een afgeschermde omgeving. 

Na het gebruik voor professionaliserings doeleinden worden deze verwijderd.  

 

Naar aanleiding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hebben wij onze 

toestemmingsverklaring ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen onder 

de loep genomen. Wij hebben u eind mei ook over de AVG geïnformeerd. 

 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor 

leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van 

leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 

foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u bijvoorbeeld niet wilt dat 

foto’s van uw kind op internet verschijnen. 

  

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van 

beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Uiteraard kunt u ook geen toestemming 

geven. Wilt u de bijgevoegde toestemmingsverklaring invullen en aan uw kind 

meegeven naar school? Als u meerdere kinderen op school heeft, dan graag voor 

ieder kind een toestemmingsverklaring inleveren.  

 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden 

gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De 

school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook 

terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

  

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere 

leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis 

bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. 

  

U kunt natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook kunt u wanneer 

u nu geen toestemming geeft op een later moment alsnog toestemming geven. U kunt in dat 

geval contact opnemen met ondergetekende. Het is handig om een kopie van uw 

toestemmingsverklaring voor uzelf te bewaren, zodat u later ook nog weet waar u 

toestemming voor gegeven hebt.  

  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Het JongLeren 

Jack van der Beek 

 


