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Voorwoord
Voor u ligt het jaarboekje van basisschool ’t Vossenhol.
Dit jaarboekje hoort bij de schoolgids, die bedoeld is voor ouder(s)/verzorger(s)
van kinderen die bij ons op school zitten, maar ook voor ouder(s)/verzorger(s) die
overwegen hun kind bij ons op school aan te melden.
Wij kiezen ervoor om de schoolgids 2019-2023 in twee delen te publiceren.
Het eerste deel is de schoolgids zelf, hierin staat beschreven waar basisschool ’t
Vossenhol voor staat en hoe wij onze visie vertalen naar doelen, werkwijze en
organisatie, waarbij we tegemoet willen komen aan de onderwijsbehoeften van
elk kind.
Het tweede deel is het jaarboekje, dat jaarlijks uitgebracht wordt. In dit boekje
vindt u relevante gegevens voor het huidige schooljaar met betrekking tot:
• Ons team
• MedezeggenschapsRaad (MR)
• OuderVereniging (OV)
• Schooltijden en gymrooster
• Vakantierooster en vrije dagen
• Terugblik en vooruitblik
• Schoolactiviteiten
U kunt nog meer informatie over onze school vinden op onze website
www.bs-vossenhol.nl, waar ook de schoolgids, dit jaarboekje en de digitale
schoolagenda van Social Schools te vinden is.
Voor de dagelijkse communicatie met ouder(s)/verzorger(s) maken we gebruik
van www.socialschools.nl. Alle ouder(s)/verzorger(s) van onze huidige leerlingen
hebben hiervoor een inlogcode gekregen, waarmee zij een account
aangemaakt hebben op Social Schools. Met dit account kunnen zij
berichten ontvangen en versturen, nieuwsbrieven van de unit/basisgroep en van
de school lezen, intekenen voor (rapport)gesprekken en de up-to-date digitale
agenda inzien. Nieuwe ouder(s)/verzorger(s) krijgen bij de start van hun kind
op onze school een inlogcode om ook een Social Schools-account aan te
maken.
Mocht u na het lezen van dit jaarboekje nog vragen hebben, neem dan gerust
contact met ons op.
Graag tot ziens,
Team basisschool ’t Vossenhol
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Voor het leesgemak is de tekst in de mannelijke vorm geschreven. Overal waar hij
staat, kunt u ook zij lezen. Met ouders worden ook ouder (eventueel met zijn/haar
partner), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) bedoeld.
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1. Ons team
Het team van basisschool ‘t Vossenhol bestaat uit:
Directeur

Afstemmings Coördinator
(AC) (contactpersoon)

Ruth van LangenTheunissen

Sascha Beisiegel

directie@
bs-vossenhol.nl

ac@
bs-vossenhol.nl

(ma-di-do-vr)

(wisselend)

Leerkracht unit 1
Basisgroep a (jaargroep ½)

Leerkracht unit 1
Basisgroep a (jaargroep ½)

Ineke Houterman

Anneke Mevius

ineke.houterman@
bs-vossenhol.nl

anneke.mevius@ bsvossenhol.nl

(ma-di-wo)

(do-vr)

Leerkracht unit 1
Basisgroep b (jaargroep ½)

Leerkracht unit 1
Basisgroep b (jaargroep ½)

Petra Thielen

Janneke Liebersvan Extel

petra.thielen@
bs-vossenhol.nl

janneke.liebers@
bs-vossenhol.nl

(ma-di-wo)

(do-vr)

Leerkracht unit 2
Basisgroep a (jaargroep 3)

Leerkracht unit 2
Basisgroep a (jaargroep 3)

Greetje Klievink

Marjolein VerstegenMelssen

greetje.klievink@
bs-vossenhol.nl

marjolein.verstegen@
bs-vossenhol.nl

(ma-di-do-vr)

(wo)
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Leerkracht unit 2
Basisgroep b (jaargroep 4)

Leerkracht unit 2
Basisgroep b (jaargroep 4)

Marjolein VerstegenMelssen

Jenneke Bouten

marjolein.verstegen@
bs-vossenhol.nl

jenneke.bouten@
bs-vossenhol.nl

(ma-di)

(wo-do-vr)

Onderwijsassistent
Unit 1 en 2
Dennis Wijers
dennis.wijers@
bs-vossenhol.nl
(ma-di-wo-do-vr)

Leerkracht unit 3
Basisgroep a (jaargroep 5)

Leerkracht unit 3
Basisgroep a (jaargroep 5)

Dennis Raafs

Mieke WillemsVerstraaten

dennis.raafs@
bs-vossenhol.nl

mieke.verstraaten@
bs-vossenhol.nl

(ma-di)

(wo-do-vr)

Leerkracht unit 3
Basisgroep b (leerjaar 6)

Leerkracht unit 3
Basisgroep b (jaargroep 6)

Susan RoosAriaans

Dennis Raafs

susan.ariaans@
bs-vossenhol.nl

dennis.raafs@
bs-vossenhol.nl

(ma-di-wo)

(do-vr)

ma-di-wo
Leerkracht
unit 4
Basisgroep a (leerjaar 7)

Leerkracht unit 4
Basisgroep a (leerjaar 7)

Patricia Willems(ma-di)
Rijndertse
(wo-vr instructiegroepen)

Elien KremersPasmans

patricia.willems@
bs-vossenhol.nl

elien.kremers@
bs-vossenhol.nl

(ma-di)

(wo-do-vr)
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Leerkracht unit 4
Basisgroep b (leerjaar 8)

Leerkracht unit 4
Basisgroep b (leerjaar 8)

Elien KremersPasmans

Sandra Kersten

elien.kremers@
bs-vossenhol.nl

sandra.kersten@
bs-vossenhol.nl

(ma-di)

(wo-do-vr)

Ondersteuning unit 4
(dagdelen)

Ambulante uren
(wisselende dagen)

Marcia Gloudi

Anneke Mevius

marcia.gloudi@
bs-vossenhol.nl

Jenneke Bouten
Marcia Gloudi

(ma-di-wo-do-vr)

Conciërge

Huishoudelijk personeel

Hans Sanders
hans.sanders@
bs-vossenhol.nl

Schoonmaakbedrijf
Visschedijk

(di-vr)

Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar studenten van o.a. HAN Pabo en
ALPO (toekomstige leerkrachten), ALO (toekomstige gymdocenten), ROC
(toekomstige onderwijsassistenten) en/of andere opleidingen en/of kortdurende
stages vanuit het voortgezet onderwijs op onze school aanwezig.
Over de organisatie van ons onderwijs in units en basisgroepen kunt u meer lezen
in onze vooruitblik op schooljaar 2021-2022 (zie blz. 15 van dit jaarboekje) en in
onze schoolgids.
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2. MedezeggenschapsRaad (MR)
Op basisschool ‘t Vossenhol functioneert een MedezeggenschapsRaad. Deze
raad bestaat uit ouders en leerkrachten.
De MedezeggenschapsRaad:
- is bevoegd tot bespreking van alle schoolaangelegenheden;
- kan voorstellen doen aan het bestuur;
- kan standpunten kenbaar maken aan het bestuur;
- brengt ten aanzien van bepaalde zaken advies uit;
- verleent ten aanzien van andere zaken instemming.
De zaken waarvoor advies of instemming door de MR verleend dient te worden
zijn opgenomen in het Medezeggenschapsreglement. Bij de MR-leden is meer
informatie over en van de MR te vinden.
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De MR kan wel besluiten
om achter gesloten deuren te vergaderen. Dit is het geval als er over individuen
wordt gesproken of als het karakter van een onderwerp aanleiding vormt de zaak
vertrouwelijk te behandelen.
De agenda van de vergadering is te lezen via een link in de nieuwsbrief en op de
website. De goedgekeurde notulen kunt u daar ook vinden.
De zittingsduur van een MR-lid is drie jaar. Hij of zij kan zich na drie jaar herkiesbaar
stellen. Ook andere ouders kunnen zich dan aanmelden.
De MR is te bereiken via mr@bs-vossenhol.nl.
Leden van de MR
- Jurgen Eeren (voorzitter)
- Eric Nieuwenhuis
- Jurgen de Valk
- Anneke Mevius
- Marcia Gloudi
- Mieke Willems-Verstraaten
Vergaderdata MR
De vergaderdata van de MR worden vermeld op de schoolagenda van Social
Schools.
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)
Daarnaast bestaat er ook de GMR. De GMR is een gesprekspartner van het
bestuur en behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk
belang zijn voor de acht scholen van het bestuur. Anneke heeft zitting in de GMR.
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3. OuderVereniging (OV)
De OuderVereniging wil de samenwerking bevorderen tussen de ouder(s), de
directie en de leerkrachten als het gaat om het onderwijs en de vorming van de
leerlingen. De belangrijkste taak is dan ook: de ouders betrekken bij de school. Dit
gebeurt vooral door ouders en leerkrachten samen allerlei activiteiten te laten
organiseren. Hiervoor wordt per activiteit een commissie ingesteld. In het begin
van het schooljaar inventariseert het team van klasenouders al welke ouders bij
activiteiten willen helpen. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: schoolreisje,
sportdag, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, schoolvieringen en het
schoolkamp van jaargroep 8. Vindt u het leuk om te helpen bij het organiseren
van activiteiten, neem dan contact op met één van de ouders uit de OV of met
één van de klassenouders.
De OuderVereniging helpt bij de uitvoering van de plannen en draagt financieel
bij aan deze activiteiten. Zonder deze financiële bijdrage van de OV is heel veel
niet mogelijk. Deze activiteiten worden niet vergoed door de overheid.
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor ouders van leerlingen van
de school. Bij inschrijving verklaart men zich bereid tot het betalen van de
vrijwillige contributie, die na goedkeuring door de MR, door de Algemene
Ledenvergadering wordt vastgesteld. Voor het schooljaar 2020-2021 was deze
vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 32,50 per kind. Voor kinderen die na 31
januari op school komen, is de bijdrage de helft. Ouders van leerlingen in
jaargroep 8 betalen € 20,00 extra per kind als bijdrage in de kosten van het
schoolkamp. Het innen van de contributie gebeurt middels een automatische
incasso, tenzij (op verzoek van ouders) anders afgesproken met de
penningmeester.
De OuderVereniging kan ook met de school overleggen over het onderwijs of
over andere vraagstukken die de school raken. De OV vergadert oneveer 6 keer
per jaar. Verslagen van de vergaderingen zijn opvraagbaar bij de secretaris via
het e-mailadres: oudervereniging@bs-vossenhol.nl. De statuten en het
huishoudelijk reglement van de OuderVereniging zijn opvraagbaar bij de
voorzitter of secretaris van de OV.
De vergaderdata worden vermeld op de schoolagenda van Social Schools.
Contact
Mocht u vragen hebben over de activiteiten van de OV, of misschien in het
bestuur van de OV plaats willen nemen, neem dan contact op met het bestuur:
Voorzitter:
Heidi Lamers
Secretaris:
Jeroen Schonhoven
Penningmeester:
Betty Geurts
Overige leden:
Rianne de Bruin, Ingeborg Faassen, Daphne Lensen, Marcella
Meeuwsen en Rianne Ploegmakers
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4. Schooltijden en gymrooster
Basisschool ’t Vossenhol werkt volgens het vijfgelijkedagenmodel.
De school-, pauze- en eettijden zien er dan als volgt uit:

Maandag

Schooltijd
(groep 1 t/m 8)

Pauze & eten
(groep 1 t/m 8)

08.30-14.00 uur

- De leerkrachten zorgen zelf voor een goede afstemming
en afwisseling in activiteiten en ontspanning.
- Rond 10.00/10.15 uur en rond 12.00/12.30 uur is er een
speelkwartier buiten (niet voor alle groepen tegelijk).
- Rond 10.00/10.15 uur fruitpauze en rond 12.00/12.30 uur
lunch in de klas (niet voor alle groepen tegelijk). Fruit en
lunch is voorafgaand of aansluitend aan het kwartier buiten
spelen van de groep.

min. 2x 15 min. buiten
min. 15 min. eten

Dinsdag

08.30-14.00 uur
min. 2x 15 min. buiten
min. 15 min. eten

Woensdag

08.30-14.00 uur
min. 2x 15 min. buiten
min. 15 min. eten

Donderdag

08.30-14.00 uur
min. 2x 15 min. buiten
min. 15 min. eten

Vrijdag

08.30-14.00 uur
min. 2x 15 min. buiten
min. 15 min. eten

- De leerkrachten zorgen zelf voor een goede afstemming
en afwisseling in activiteiten en ontspanning.
- Rond 10.00/10.15 uur en rond 12.00/12.30 uur is er een
speelkwartier buiten (niet voor alle groepen tegelijk).
- Rond 10.00/10.15 uur fruitpauze en rond 12.00/12.30 uur
lunch in de klas (niet voor alle groepen tegelijk). Fruit en
lunch is voorafgaand of aansluitend aan het kwartier buiten
spelen van de groep.
- De leerkrachten zorgen zelf voor een goede afstemming
en afwisseling in activiteiten en ontspanning.
- Rond 10.00/10.15 uur en rond 12.00/12.30 uur is er een
speelkwartier buiten (niet voor alle groepen tegelijk).
- Rond 10.00/10.15 uur fruitpauze en rond 12.00/12.30 uur
lunch in de klas (niet voor alle groepen tegelijk). Fruit en
lunch is voorafgaand of aansluitend aan het kwartier buiten
spelen van de groep.
- De leerkrachten zorgen zelf voor een goede afstemming
en afwisseling in activiteiten en ontspanning.
- Rond 10.00/10.15 uur en rond 12.00/12.30 uur is er een
speelkwartier buiten (niet voor alle groepen tegelijk).
- Rond 10.00/10.15 uur fruitpauze en rond 12.00/12.30 uur
lunch in de klas (niet voor alle groepen tegelijk). Fruit en
lunch is voorafgaand of aansluitend aan het kwartier buiten
spelen van de groep.
- De leerkrachten zorgen zelf voor een goede afstemming
en afwisseling in activiteiten en ontspanning.
- Rond 10.00/10.15 uur en rond 12.00/12.30 uur is er een
speelkwartier buiten (niet voor alle groepen tegelijk).
- Rond 10.00/10.15 uur fruitpauze en rond 12.00/12.30 uur
lunch in de klas (niet voor alle groepen tegelijk). Fruit en
lunch is voorafgaand of aansluitend aan het kwartier buiten
spelen van de groep.

Alle kinderen zijn een kwartier voor aanvang welkom op het schoolplein van onze
school. De kleuters verzamelen zich op het plein aan de achterzijde, de units 2, 3
en 4 verzamelen zich aan de voorzijde. Vijf minuten voor aanvang van de lessen
gaat de eerste bel. Dan mogen de kinderen naar binnen.
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Ouders van leerlingen uit unit 1 (jaargroepen ½) en unit 2a (jaargroep 3) mogen
hun kinderen naar binnen brengen, maar we stimuleren dat kinderen dit
zelfstandig (gaan) doen. De ouders van unit 2a (jaargroep 3) willen we dan ook
vragen na de herfstvakantie de kinderen zelfstandig naar binnen te laten gaan.
Uiteraard kunt u altijd even binnenlopen als u iets wil doorgeven aan de
leerkracht(en).
Alle leerlingen blijven gezamenlijk in hun eigen klas onder begeleiding van hun
eigen basisgroepsleerkracht over. Er wordt samen geluncht. Afhankelijk van in
welke groep uw kind zit, is er voorafgaand of aansluitend aan de lunch een
kwartier pauze, waarin de kinderen naar buiten gaan.
Gymrooster
Maandag

Woensdag

Donderdag

08.30 - 09.15 uur

Unit 4

09.15 - 10.00 uur

Unit 1a (1/2)

09.15 - 10.00 uur

10.30 - 11.15 uur

Unit 3a (5)

11.15 - 12.00 uur

Unit 1b (1/2)

09.15 - 10.00 uur

Unit 4

10.30 - 11.15 uur

10.30 - 11.15 uur

Unit 2a (3)

Unit 3b (6)

11.15 - 12.00 uur

11.15 - 12.00 uur

Unit 2b (4)

12.30 - 13.15 uur

Unit 4a (7)

12.30 - 13.15 uur

Unit 2a (3)

12.30 - 13.15 uur

Unit 3a (5)

13.15 - 14.00 uur

Unit 4b (8)

13.15 - 14.00 uur

Unit 2b (4)

13.15 - 14.00 uur

Unit 3b (6)

Dit rooster kan mogelijk aangepast worden gedurende het schooljaar, als blijkt
dat dit beter binnen het onderwijsprogramma en/of activiteiten past.
Twee keer per week hebben de units 2, 3 en 4 drie kwartier lichamelijke
opvoeding in de gymzaal van de school. Zij gymmen onder begeleiding van een
gymbevoegde leerkracht. Mogelijk zijn er ook (PABO/)ALO-studenten bij de
gymlessen aanwezig. Zij mogen lessen geven onder supervisie van een
gymbevoegde leerkracht. Als een leerkracht geen gymbevoegdheid heeft of als
er een andere (medische) reden is waardoor een leerkracht geen gymles
kan/mag geven, wordt de gymles gegeven door een leerkracht die
gymbevoegd is. Van alle leerkrachten van SPOG wordt verwacht dat ze hun
gymbevoegdheid halen.
Unit 2, 3 en 4 gymt in een korte (sport)broek, (sport)shirt en goed passende
gymschoenen.
De kleutergroepen maken gebruik van de speelzaal. Hier krijgen zij spel- of
bewegingslessen van hun eigen groepsleerkracht. De kleuters gymmen op
sportschoenen met klittenband. Naast de lessen in de speelzaal, kunnen de
kleutergroepen ook gebruik maken van de grote gymzaal.
Als uw kind om een bepaalde reden niet mee mag/kan doen met de gymles,
vragen wij u dit door te geven aan de leerkracht.
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5. Vakantierooster en vrije dagen
Herfstvakantie

25 t/m 31 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 6 maart 2022

2e Paasdag

18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaartsdag

26 mei 2022

2e Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

18 juli t/m 28 augustus 2022

Op vrijdag 24 december 2021 is de school om 12.00 uur uit.
Op vrijdag 15 juli 2022 is de school om 12.00 uur uit.
De data van de vakanties en vrije dagen worden tevens vermeld op de
schoolagenda van Social Schools en op de website.
Studiedagen (op deze dagen zijn alle leerlingen vrij):
Met instemming van de MR zijn de volgende studiedagen gepland:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Studiedag 1:
Studiedag 2:
Studiedag 3:
Studiedag 4:
Studiedag 5:
Studiedag 6:
Studiedag 7:
Studiedag 8:

Vrijdag 17 september 2021 (gezamenlijke SPOG studiedag)
Maandag 20 september 2021
Dinsdag 9 november 2021
Maandag 6 december 2021(meerdere SPOG-scholen)
Woensdag 16 februari 2022
Vrijdag 27 mei 2022 (op advies van de GMR)
Woensdag 29 juni 2022
Donderdag 30 juni 2022

De data van deze studiedagen worden tevens vermeld op de schoolagenda van
Social Schools en op de website.
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6. Terugblik en vooruitblik
We zitten boordevol plannen. Niet alle plannen en activiteiten zijn voor u direct
zichtbaar. Via het ‘Vossennieuws’ houden we u hiervan zoveel mogelijk op de
hoogte.
Terugblik 2020-2021
✓ Aan het begin van schooljaar 2020-2021 zijn we met een enthousiast en
gedreven team gestart. We hadden toen nog niet kunnen vermoeden dat dit
wederom een bijzonder en bewogen schooljaar zou gaan worden, door alle
ontwikkelingen rondom het Coronavirus.
✓ Door dit Coronavirus zaten we vanaf 16 december 2020 weer in een lockdown
en gaven we wederom noodgedwongen onderwijs op afstand. We namen
uw en onze ervaringen van de eerste lockdown mee en gaven nu voor het
grootste deel online les. Er werd gebruik gemaakt van Google Classroom en er
is heel wat gevideobeld. Met name de online instructielessen waren echt een
verbetering en door het uitlenen van onze Chromebooks kon iedereen de
lessen volgen. Vanaf begin februari 2021 konden we weer terug naar school,
maar bleven er wel beperkende maatregelen. We werkten volgens de
voorgeschreven protocollen. Daardoor moesten we soms helaas iets
annuleren, maar gingen we ook samen op zoek naar kansen en
mogelijkheden om zoveel mogelijk aangepast door te laten gaan. Er is
ontzettend hard gewerkt door het team om het onderwijs zoveel mogelijk door
te laten lopen en dit is geweldig opgepakt door de leerlingen, maar óók door
u als ouder. Dankzij ieders inzet heeft de ontwikkeling van de kinderen dan ook
zeker niet stilgestaan! Iets waar we samen heel trots op mogen zijn!
✓ Juf Petra keerde na een sabbaticaljaar weer terug bij de kleuters en meneer
Dennis Raafs draaide zijn eerste jaar op ’t Vossenhol. Juf Sandra kwam met
een mooie zoon rijker terug van zwangerschapsverlof en juf Debbie bleef het
hele schooljaar bij ons en heeft verschillende (ziekte-)verloven opgevangen.
✓ Er kwamen veel nieuwe kleuter-Vosjes bij en we namen met wat beperkende
maatregelen toch op een fijne manier afscheid van onze groep 8-Vossen.
✓ Aan het eind van het schooljaar namen we ook afscheid van juf Vanessa. Zij
heeft een uitdagende baan in het Speciaal Onderwijs gevonden. Ook meneer
Marc verliet ’t Vossenhol, maar blijft bij ons binnen SPOG. Juf Josje en juf Thea
gingen na een lange onderwijsloopbaan met welverdiend pensioen.
✓ Ons hoofd speerpunt dit schooljaar was gepersonaliseerd leren. Op ’t
Vossenhol hebben we een diversiteit aan kleine en grotere mensen met
elk hun eigen talenten, ondersteunings- en onderwijsbehoeften. We
willen iedereen in beweging zetten om zich optimaal, naar eigen
vermogen, te ontwikkelen. Omdat iedereen dit op een andere manier
en in een ander tempo doet, laten we het leerstofjaarklassensysteem
steeds meer los en zijn we op weg naar gepersonaliseerd leren.
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✓

✓

✓
✓

Basisschool ‘t Vossenhol wil leerlingen onderwijs en instructie op maat bieden,
passend bij de ondersteuningsbehoefte van ieder kind.
Ook dit schooljaar en ondanks Corona was de Onderzoekswerkplaats actief.
Er werd gewerkt aan de vormgeving van gepersonaliseerd leren met ICT in het
basisonderwijs. We volgden de pilots die gedraaid werden met het werken
met Gynzy. Samen met Marc ontwikkelden we de leervragenapp, die we
komend schooljaar in willen zetten tijdens leer- en ontwikkelgesprekken met
onze leerlingen.
We hebben de onderlinge samenwerking tussen de groepen zolang als de
maatregelen rondom Corona het toelieten verder verstevigd. Onze
groepen staan in onderlinge verbinding met elkaar, gesymboliseerd
door de gele puzzelstukjes die samen één geheel vormen. Daarnaast
worden er verbindingen gelegd naar binnen (naar de leerpleinen, aula,
speel-/ gymzaal voor de kleuters, Bieb op School, peutergroep en de
BSO) en naar buiten (naar de speelpleinen, tuintjes, het natuuronderwijs
en het park, gesymboliseerd door de rode pictogrammen). In het groen
onze leerpleinen. Er is ruimte om instructie op maat te geven in kleine
groepen. We maken gebruik van een bouw- en constructieleerplein en
een themaleerplein, waar leerlingen van verschillende groepen van en met
elkaar kunnen leren en spelen. Helaas moesten we door de beperkende
maatregelen na de lockdown gaan werken in onze eigen klassenbubbels,
waardoor het groepsdoorbrekend werken geen vervolg kon krijgen. Dat
pakken we komend schooljaar weer verder op.
We mochten gedurende het schooljaar wederom een groot aantal stagiaires
verwelkomen van o.a. de HAN Pabo, de Pabo/ALO, de ALPO en het ROC.
In juni 2021 hebben we een tevredenheidsonderzoek uitgezet en we zijn heel
blij met de 8,4 die we kregen van onze leerlingen, de 7,5 van u als ouder(s) en
de 7,9 die het team aan de school gaf. De verbeterpunten nemen we mee
naar volgend jaar. Gezien de roerige tijd waarin het tevredenheidsonderzoek
liep, was de meest geschreven opmerking bij u als ouders de vraag om goed
meegenomen te worden in de onderwijsontwikkelingen van de school. Dit
nemen we dan ook zeker mee en dat resulteert in een ouderinformatieavond
die aan het begin van het nieuwe schooljaar georganiseerd zal gaan worden.
Het meest gehoorde verbeterpunt dat de leerlingen noemden was dat ze
graag gras op het voetbalverldje in het park zouden willen.

Met deze opsomming zijn we niet volledig. Er gebeurt zoveel meer. We proberen u
met het schetsen van deze highlights mee te nemen in de richting van ons
denken en handelen.
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Vooruitblik 2021-2022
✓ In schooljaar 2018-2019 heeft basisschool ’t Vossenhol zich
aangesloten bij de iXperium Onderzoekswerkplaats
Gepersonaliseerd leren met ICT in het primair onderwijs. Hierin
werken basisscholen van negen schoolbesturen regio Arnhem en
Nijmegen, HAN Pabo en het Welten Instituut (Open Universiteit)
gedurende drie jaar intensief samen aan de vormgeving van
gepersonaliseerd leren met ICT in het basisonderwijs. De werkplaats
gaat aan de slag met onderzoek naar de verschillende vormen
van gepersonaliseerd leren, het in beeld brengen van individuele
leerbehoeftes, de effecten op de cognitieve leerprestaties,
zelfregulerende vaardigheden en de motivatie van leerlingen, de
consequenties voor de schoolorganisatie (o.a. didactiek,
pedagogiek, curriculum en leeromgeving) en de (ICT-)
competenties van leerkrachten en leerlingen. Personaliseren van
leren kan op uiteenlopende manieren vorm krijgen op school.
Basisschool ’t Vossenhol zal gedurende dit traject keuzes gaan
maken hoe en in welke mate wij dit op onze school vorm willen
gaan geven.
✓ Het traject van de Onderzoekswerkplaats is door de Coronaperikelen verlengd
tot aan het einde van schooljaar 2021-2022 en daar zijn we heel blij mee!
✓ We hebben inmiddels gekozen voor het werken met Gynzy en hebben daar
pilots mee gedraaid. We zijn er tevreden over en gaan dit het komende
schooljaar verder uitwerken. We continueren het werken met Chromebooks en
we hebben de wens om het aantal Chromebooks uit te breiden, maar we
hebben ook uitgesproken dat we leerlingen zeker niet de hele dag achter een
scherm willen laten zitten.
✓ Gepersonaliseerd leren blijft nog steeds ons hoofdspeerpunt en de
studiedagen met het team zullen dan ook veelal in dat teken staan. Hierover
zullen we u regelmatig bijpraten in het Vossennieuws. Ook via Social Schools
houden we u op de hoogte en aan het begin van
het schooljaar zal er een informatieavond zijn.
✓ We starten komend schooljaar met dezelfde opzet
zoals we die al kennen van voor de Covid
beperkingen. Ervan uitgaande dat de versoepelingen
zo blijven, pakken we het groepsdoorbrekend werken
weer op, zoals we dat gewend waren. Denk daarbij
aan het werken in instructiegroepen en het werken
tijdens Oriëntatie op Jezelf en de Wereld (OJW).
Tussendeuren zullen zoals vanouds weer open staan
en de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 zullen dan ook
weer intensiever samenwerken. En om die
samenwerking te bekrachtigen noemen we dat units.
Binnen de unit vindt o.a. OJW, verkeer, de creatieve
vakken, SEO en Engels plaats.
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✓ De units zijn verdeeld in twee basisgroepen, waarbij de jaargroepen zoals
afgesproken nog intact blijven. Binnen deze basisgroepen zal o.a. de
dagopening plaatsvinden, als ook bijv. taal, fruit eten, lunch, verjaardag, SEO,
muziek, schrijven, gym en de dagafsluiting.
✓ Rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen doen we in de al
bekende instructiegroepen. Leerlingen met dezelfde instructiebehoefte zitten
dan bij elkaar voor onderwijs op maat. In deze instructiegroepen wordt de
basisinstructie, de verlengde instructie en de verdiepende/ verrijkende
instructie gegeven. Ook voor leerlingen met een leerarrangement zijn er
binnen deze constructie mogelijkheden voor zoveel mogelijk onderwijs op
maat.
✓ In de units dragen de leerkrachten zorg voor mentorkinderen, waarbij de
mentor verantwoordelijk is voor de doorgaande lijn en aanspreekpunt zal zijn
voor u als ouder(s)/verzorger(s).
✓ We mogen juf Janneke in onze unit 1b (jaargroep 1/2) verwelkomen. Zij heeft
afgelopen schooljaar op de Titus Brandsma in Berg en Dal gewerkt. Daarnaast
komt juf Jenneke weer terug op ’t Vossenhol, zij zal in unit 2b (leerjaar 4)
starten, na vele jaren met plezier op SBO Carolusschool te hebben gewerkt.
Juf Debbie blijft na een jaar vervangen in verschillende groepen nu bij ons in
unit 4a (leerjaar 7).
✓ Juf Susan en meneer Dennis Wijers gaan ervan uit in het nieuwe schooljaar
weer volledig te kunnen starten als respectievelijk leerkracht van unit 3b
(jaargroep 6) en onderwijsassistent van unit 1 en 2.
✓ Juf Anneke, juf Marcia en juf Jenneke hebben komend schooljaar ook
ambulante uren en zij zullen dan veel voor ons gaan betekenen in het kader
van onze ontwikkelingen richting gepersonaliseerd onderwijs. Zij zullen onder
andere bezig zijn met teamontwikkeling op het gebied van
leerkrachtvaardigheden, coachingsgesprekken, sociaal-emotionele
ontwikkeling en eigenaarschap bij leerlingen.
✓ We mogen gedurende het schooljaar wederom een groot aantal stagiaires
verwelkomen van o.a. de HAN Pabo, de Pabo/ALO en het ROC.
Ook met deze opsomming zijn we niet volledig. Er gebeurt zoveel meer. We
proberen u met het schetsen van deze highlights mee te nemen in de richting van
ons denken en handelen. Naast de bovenstaande onderwijsinhoudelijke
ontwikkelingen, die we planmatig aanpakken, zijn er ook altijd andere
ontwikkelingen, waaraan we op het moment zelf de benodigde aandacht
besteden.
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7. Schoolactiviteiten
Gedurende het schooljaar vinden er op basisschool ’t Vossenhol diverse
activiteiten plaats voor de kinderen. Hieronder ziet u een (alfabetisch) overzicht.
Er is nog een kans dat we ook dit schooljaar rekening moeten houden met
maatregelen die genomen moeten worden rondom het Coronavirus.
Onderstaande activiteiten zijn dus onder voorbehoud ingepland.
Eindejaarsafsluiting
Als school sluiten we het jaar feestelijk af met een presentatie van alle
units/basisgroepen voor alle ouders. Dat doen we rondom een thema. Hiermee
willen we alle ouders bedanken voor hun betrokkenheid tijdens het schooljaar. De
datum van de eindejaarsafsluiting wordt vermeld op de schoolagenda van Social
Schools.
Eindmusical
Unit 4b (jaargroep 8) voert een musical op voor alle leerlingen van de school. Zij
doen dit op hun allerlaatste basisschooldag. ’s Avonds voeren zij de musical
nogmaals op, dan voor hun eigen ouders, broertjes, zusjes, alle leerkrachten en
evt. andere belangstellenden. De datum van de eindmusical wordt vermeld op
de schoolagenda van Social Schools.
Schoolkamp
Voor unit 4b (jaargroep 8) organiseren we elk schooljaar een kamp als afsluiting
van hun basisschoolperiode. De datum van het schoolkamp wordt vermeld op de
schoolagenda van Social Schools.
Schoolreis
De school organiseert samen met de OuderVereniging een schoolreis voor unit 1
naar Brakkefort/Blije Dries (wisselt jaarlijks) en voor unit 2, 3 en 4 naar Toverland. De
datum van de schoolreis wordt vermeld op de schoolagenda van Social
Schools.
Spelletjesactiviteiten unit 1
Er wordt vier keer per schooljaar een spelletjesactiviteit georganiseerd voor unit 1.
Leerlingen nemen dan gezelschapsspelletjes mee, die ze in groepjes samen met
ouders en/of vrijwilligers spelen. De data van de spelletjesactiviteiten worden
vermeld op de schoolagenda van Social Schools.
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SPOG Sportdag
Voor de hele school wordt een Koningsspelen-sportdag georganiseerd. De units 1
en 2 blijven hiervoor op ’t Vossenhol, de units 3 en 4 zijn die dag te vinden op de
sportvelden van de Treffers, samen met hun leeftijdsgenoten van de andere
SPOG-basisscholen. De datum van de SPOG Sportdag wordt vermeld op de
schoolagenda van Social Schools.
Sport
Wij stimuleren leerlingen mee te doen aan de jaarlijkse sporttoernooien. Ze kunnen
deelnemen aan het (regionaal) georganiseerde schoolvoetbaltoernooi,
schoolhandbaltoernooi en het schoolvolleybaltoernooi. Tijdens de gymlessen
worden gastlessen verzorgd door sportverenigingen uit de regio, om leerlingen in
aanraking te laten komen met verschillende (team)sporten.
Vieringen
We vieren samen Sinterklaas, Kerst, Carnaval en een heleboel andere feesten en
gebeurtenissen. De leerkrachten houden u hiervan op de hoogte via Social
Schools en ook in de agenda is hierover meer informatie te vinden.
Ook met dit overzicht zijn we niet volledig.
Naast deze schoolactiviteiten worden er ook activiteiten voor één basisgroep
en/of unit, enkele basisgroepen en/of units georganiseerd.
We streven ernaar u tijdig van informatie te voorzien via Social Schools en/of het
Vossennieuws. Ook houden wij de agenda van Social Schools zo goed mogelijk
up-to-date. Uiteraard zijn wij daarbij zoals gezegd ook komend schooljaar
afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona.
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