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IN DEZE TITUSTAAL: 

• Leerpower: Karim de Kameleon  

• Kunstproject ‘de Sprankelbank’ 

• Tevredenheidsonderzoeken 

• Nieuwe samenstelling MR 

• Koffieochtend 

• 4 tegen 4 voetbaltoernooi 

Beste ouders,  

Het jaar 2021 staat op ons te wachten en het jaar 2020 sluiten we af. Een jaar dat we niet snel gaan 

vergeten, of juist wel. Laten we hopen dat we in 2021 alles, ook op school, weer een beetje op een normale 

manier door kunnen laten gaan. Wat in ieder geval van start gaat in januari is het kunstproject ‘de 

Sprankelbank’. Meer hierover in deze Titustaal. 

Op mijn oproep voor een nieuw MR-lid is door veel ouders enthousiast gereageerd. Ik geloof dat we op een 

gegeven moment 7 reacties hadden voor 1 plek in de MR! De MR moest dus een keuze maken, maar we 

wilden niet zo maar de andere enthousiastelingen laten lopen. Op maandag 7 december hebben we dus 

een digitale MR-vergadering gehad, waarbij een groot aantal ouders, die niet echt in de MR zitten, zijn 

aangesloten. Het was leuk en zinvol om meningen en vragen te horen van meerdere ouders. Meer over de 

nieuwe samenstelling van de MR, leest u verderop. 

Ik wens u allen alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Tot in 2021! 



  

  

Kunstproject ‘de Sprankelbank’ 

Vanaf 20 januari gaan we starten met een heel mooi kunstproject. Alle groepen 

krijgen 3 workshops: klei, mozaïek en glazuur. Met die materialen gaan ze kleine 

kunstwerkjes maken waarmee we in juni een grote betonnen bank gaan versieren. 

Deze bank staat op het grote speelplein bij het hoofdgebouw en is hard toe aan een 

opknapbeurt. We worden hierbij begeleid door 3 kunstenaressen die ook de 

Keramieken Kaart van Delft hebben gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevredenheidsonderzoeken 

In januari gaan we bij leerlingen, ouders, en leerkrachten 

tevredenheidsonderzoeken afnemen. Dit doen we jaarlijks en is ook verplicht vanuit 

de overheid. Op een digitale manier stellen we een (klein) aantal vragen om te 

bepalen hoe tevreden de diverse groepen zijn op het gebied van o.a.  veiligheid, 

informatieverstrekking en de manier van lesgeven. Ik hoop op veel reacties. 

Nieuwe samenstelling MR 

Onze voorzitter Daniela heeft afscheid genomen van de MR. Zij blijft wel betrokken 

bij de school, want ze gaat voortaan naar de vergaderingen van de GMR, zeg maar 

de MR van alle Laurentius-scholen. Frank Hulsen , de vader van Inger (groep 5), 

neemt het voorzitterschap over. Zijn plek als lid wordt ingenomen door Rosanne 

Glasbergen, moeder van Esmée (groep 1-2c). Meerdere ouders zullen regelmatig de 

Leren Zichtbaar Maken 

Januari, de maand van Karim 

de Kameleon! Deze maand 

besteden we extra aandacht 

aan de leerpower: ‘strategie 

kiezen en toepassen’. 

Karim kan zich aanpassen 

aan allerlei omstandigheden, 

hij kiest een oplossing die 

past bij de situatie. Dat klinkt 

ingewikkeld, maar als een 

leerling een bepaalde manier 

verzint om een probleem op 

te lossen (rekensom, 

kleuropdracht….) dan heeft 

hij/zij al een strategie 

gekozen en die gebruikt. Of 

dat de juiste is, dat blijkt 

later, maar dat kan alleen 

maar een mooi leergesprek 

opleveren. 

 

Vragen die we bij deze 

leerpower stellen zijn: 

· Tot waar lukte het wel, doe 

eens een stapje terug? 

· Wat heb je al gedaan, wat is 

je volgende stap, hoe ga je 

dat doen? 

· Wat weet je al en hoe zou 

je verder kunnen komen? 

· Bij welke stap begin je nu? 

· Zou je ook een andere 

manier kunnen bedenken? 

(andere strategie, ander 

plan....) 

· Welke strategie ga je kiezen 

en waarom? 

· Pas het stappenplan goed 

toe. 

· Wat moet je doen om uit 

de leerkuil te komen? 

BELANGRIJKE DATA: 

18-1  start school na kerstvakantie 

18-1  luizencontrole gaat niet door, we proberen het  

aantal ouders/buitenstaanders te beperken in 

school 

18-1  start leerpower ‘strategie kiezen en toepassen’ 

20-1 leerlingenraad (extra) 

20-1 start kunstproject voor de hele school 

26-1  koffieochtend gaat helaas niet door 

29-1 Titustaal februari wordt verstuurd 

 

1-2 start Middentoetsen groepen 3 t/m 8 

 

 

 



 

 MR-vergaderingen bijwonen, iets dat we in het kader van betrokkenheid alleen 

maar toejuichen. 

4 tegen 4 voetbaltoernooi 

Het zoveelste evenement dat wordt afgelast: het 4 tegen 4 toernooi in april gaat 

niet door. Ik weet dat heel veel kinderen altijd hiernaar uitkijken, maar we hebben 

afgelopen week te horen gekregen dat de organisatie het heeft moeten cancelen. 

Ze hebben ons verzekerd dat ze er alles aan gaan doen om het in 2022 wel te 

organiseren.  

 

Koffieochtend 

26 januari stond er een 

koffieochtend gepland. Deze 

kan gezien de huidige 

omstandigheden helaas niet 

doorgaan. Misschien gaan 

we wel iets digitaals 

organiseren of verplaats ik 

hem naar later dit 

schooljaar. Als dat zo is, 

hoop ik op een grotere 

opkomst dan voorgaande 

keren. Misschien heeft u 

niets te bespreken en 

meestal betekent dat dat 

alles lekker loopt. Dat vind ik 

op zich ook mooi, maar toch 

zie ik  (Maurice) u graag op 

dit soort bijeenkomsten. Ik 

vind deze overleggen heel 

prettig, omdat ik direct aan u 

als ouder feedback kan 

vragen over bepaalde zaken 

op school.  

Ik hoop dat we met veel zijn 

de eerstkomende keer. Ik 

hou u op de hoogte hoe we 

het gaan organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


