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ALGEMEEN  
 

Mediatoren 

Nieuwe mediatoren opgeleid en van start  
Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame 
School is mediatie. Mediatie betekent 
bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen 
leren wat mediatie is en wat het verschil is 
tussen een conflict en ruzie. Daarnaast 
worden ook enkele leerlingen opgeleid om de 
rol van leerlingmediator te vervullen. Deze 
training heeft inmiddels plaatsgevonden en 
hebben 13 leerlingen uit de groepen 6 tot en 
met 8 hun mediatorendiploma in ontvangst 
genomen.   

Al een poosje zijn 10 van hen op roulatiebasis een dag per week beschikbaar als mediator.  
Zo is de school een echte ‘oefenplaats’ waarin de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het 
vreedzaam oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein op zich leren nemen.   

Team basisschool aan ‘t Heike  

 
Prowise Go 
Sinds enkele weken werken wij op school (voornamelijk in de groepen 5 t/m 8) met Prowise 
GO. Dit is een online leeromgeving die één-op-één onderwijs op de school ondersteunt. 
Vanuit deze educatieve omgeving zet de leerkracht webapplicaties klaar. Daarnaast heeft de 
leerkracht dankzij de klassenmanagementmodule de regie over de Chromebooks. Hij/zij 
volgt live hoe leerlingen aan het werk zijn tijdens een opdracht 
of toets, bepaalt welke site open staat en kan de chromebooks 
bv. pauzeren om iets uit te kunnen leggen.  
De klassenmanagementmodule zetten wij in om inzicht te 
houden in het werk en de werkhouding van onze leerlingen. De 
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module geeft ons de mogelijkheid om in te spelen op waar de leerling mee bezig is en de 
leerlingen op de juiste manier te begeleiden.  

Toestemming 
Wij beheren met Prowise GO de devices waar leerlingen mee werken. Sinds de invoering van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben scholen meer 
verantwoordelijkheden dan voorheen om persoonsgegevens van medewerkers en leerlingen 
te beschermen. Om deze reden is voor het live volgen van leerlingdevices (in ons geval de 
chromebooks) in de klassenmanagementmodule toestemming nodig van een 
ouder/verzorger.  
Aangezien het van belang is om inzicht te hebben in de bezigheden van leerlingen onder 
schooltijd, gaan wij er vanuit dat ouders/verzorgers achter onze keuze voor de 
klassenmanagementmodule zullen staan. Wij gaan er daarom vanuit dat u, als 
ouder/verzorger van onze huidige leerling(en), toestemming geeft voor het live volgen van 
het device. U kunt uw toestemming overigens op ieder moment weer intrekken.  
Wanneer u geen toestemming geeft of nog vragen heeft m.b.t. het live volgen van het device 
van uw zoon/dochter dan kunt u dit aangeven bij de betreffende leerkracht. Wij gaan dan 
graag met u in gesprek. 
Zonder toestemming voor het live volgen van het leerlingdevice, kan een leerkracht het 
device van de leerling nog wel beheren. Onder beheren valt onder andere het openen en 
afsluiten van tabbladen en het pauzeren van het device. Dit hoort bij de gebruikelijke 
verantwoordelijkheid van de leerkracht.  
 
Rian Huijbers, ICT-coördinator 
 

UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4 
Stagiaire 
Vanaf deze week loopt Thomas Kars stage in onze groep.  

Even voorstellen 
Mijn naam is Thomas Kars, ik ben 17 jaar oud en woon 
in Veldhoven. Ik zit in het eerste jaar van de opleiding 
onderwijsassistent aan het Summa College. Deze week 
loop ik stage om mij te oriënteren hoe de school en de 

klas is. 
Vanaf volgende week kom ik iedere dinsdag stage lopen. Vanaf de 
week van 3 februari zullen dit 2 dagen worden (maandag en 
dinsdag). Ik heb al wat stage ervaring. Zo heb ik in 2017, 2 weken in groep 5, stage gelopen. 
In 2018 groep 1,2 voor 2 weken en in 2019  2 weken verdeeld over groep 6,7,8.  

Op dit moment is het mijn 2e stagedag in deze groep. Ik vind het een erg leuke groep en ben 
erg enthousiast om in deze klas stage te lopen. Ik vind het erg leuk om ze nieuwe dingen te 
leren. Zo leer ik op school ook hoe ik de kinderen iets goed kan uitleggen. Dit probeer ik 
altijd zo duidelijk en structureel mogelijk uit te leggen zodat de kinderen de stof het best 
begrijpen. Mijn geduld bij kinderen is erg hoog. Ik zal ze altijd blijven helpen totdat ze het 
begrijpen.        



 
 

Mijn huidige opleiding onderwijsassistent duurt 3 jaar                                                                                                                 
Waarvan ik nu in mijn eerste leerjaar zit. Hierna wil ik De PABO gaan doen, een 4 jarige 
opleiding. Ik heb dus nog wel even te gaan. 
Ik voetbal bij Marvilde, binnenkort ga ik ook de kleinere kinderen trainen.  
In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden en ga ik graag wat eten of naar de stad met 
mijn moeder. 
Hebt u nog vragen voor mij of over mijn stage? U mag mij altijd even aanspreken!  
Thomas Kars                                                 
 
Groep 5-6 

Veldhoven danst! 

Vanaf deze week tot de Kerstvakantie doet 
groep 5-6 elke maandag tijdens de 
gymlessen mee aan het Project Veldhoven 
danst! Dit project zal worden afgesloten 
met een grote dansvoorstelling in Theater 
De Schalm op zaterdag 21 december. Het 
zou leuk zijn als hier zoveel mogelijk 
kinderen vanuit de groep aan deelnemen.  
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u 
hierover meer informatie. 
De eerste les zijn de leerlingen vol 
enthousiasme begonnen met het aanleren van een hiphop dans op het lied ‘Squad goals’ van 
de Teenz. De dansjuf was super trots op alle kinderen!  

Staal thema ‘nacht’ 
De afgelopen weken is er met taal in groep 5-6 gewerkt rondom thema ‘Nacht’. De 
leerlingen hebben woorden geleerd passend bij dit thema. Geluiden die kenmerkend zijn 
voor de nacht zijn aan bod geweest en er is aandacht geweest voor mensen en dieren die in 
de nacht actief zijn. Een rode draad binnen dit thema was de nachtdichter. De leerlingen 
hebben geleerd hoe je een gedicht mooi kunt laten klinken en welke rijmvormen er zijn. Het 
thema is afgesloten met het zelf schrijven van een nachtgedicht en dit aan elkaar 
presenteren. Tot slot hebben vier leerlingen hun nachtgedicht gepresenteerd in ‘Het theater 
van de nacht’.  

Door de klas is het gedicht van Robin gekozen als mooiste 
nachtgedicht.  

De koe 

De koe is dik 

en zwart met wit 

De koe zegt moe! 

En hij zegt: ‘ik ben moe’ 
Dus oogjes toe.  

 



 
 

Groep 7-8 
Proefcito 
Op 12 en 13 november zullen de leerlingen van groep 8 de eindcito van 2018 
gaan maken. De doelstelling hiervan is dat de kinderen ervaren wat de cito 
eigenlijk inhoudt. Na de afname zal de leerkracht de cito opgaven uitgebreid 
gaan bespreken met de leerlingen en gaan analyseren. Dit zal in de komende 
oudergesprekken besproken worden. In de aanloop naar de echte eindcito gaan de 
leerlingen ook nog de eindcito van 2019 maken. Deze citotoets wordt gezamenlijk gemaakt 
en tegelijkertijd besproken. 

Tijdens de afname van de citotoets komende week, zal groep 7 les krijgen van juf Mireille. 


