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schooljaar 2019-2020

.. en weer zijn de leerkrachten wat wijzer geworden
Studiedag van vrijdag 6 december
Op de dag dat de meeste kinderen heerlijk aan het spelen waren met hun nieuwe spulletjes, heeft
het team in de ochtend zich gebogen over het analyseren en automatiseren bij het vakgebied
rekenen. Ze werden daarbij bijgestaan door een externe deskundige, Marije Bakker van Wizzscholing.
Centraal hierbij stond het doel om gericht te werken aan het verstevigen en onderhouden van
basisvaardigheden. Als ondersteunend hulpmiddel is een speciale rekenkast (het zogenaamde
Rekenmuurtje) aangeschaft, die het zeer toegankelijk maakt om leerlingen direct te kunnen
helpen bij eventuele hiaten. Belangrijk hierbij is dat kinderen geholpen worden door inzicht te
krijgen in hun mogelijke leervraag.

In de middag hebben een aantal leerkrachten
zich tevens geschoold in het omgaan met een
3D-printer. Weer een mooie aanvulling in de
digitale mogelijkheden van deze eeuw! Nu
maar snel de kinderen ermee aan de slag
laten gaan. Belangrijk hierbij is het zelf,
creatief ontwerpen! De printer doet de rest!

bericht namens de allergiegroep
Namens de coördinator van de allergiegroep, Marjolein Kawaler het volgende verzoek.
Wilt u in ParnasSys (het digitale leerlingvolgsysteem) controleren of de eventuele
allergiegegevens van uw kind correct en compleet zijn aangemeld. Het is van groot belang dat
we alle kinderen bij traktaties en ‘snoep-momenten’ het juiste aanbieden.
Indien de gegevens niet correct of compleet zijn, dan graag dit aanpassen in ParnasSys of een
mailtje met alle relevante gegevens naar de administratie ( Lia.Jongeneel@inos.nl ).
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van harte welkom!

We heten de volgende kinderen van harte welkom op onze school.
(periode van 1 november tot 11 december 2019):
Kiki van der Feer
Nina de Regt
Sam Goverde
Lynn Visschers
Lobke Schalk
Mason Helmer
Isa Kerremans

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1b/2b
1a/2a
1d/2d
1d/2d
1e/2e
1d/2d
1a/2a

We vinden het fijn dat jullie op onze school zijn.

aanmelden van 2 ½ -jarigen
Om de organisatie voor het nieuwe schooljaar te kunnen vaststellen, verzoeken wij ouders met
kinderen die de leeftijd van 2½ jaar hebben bereikt of dit binnenkort gaan bereiken, dit te
melden bij de directie/administratie.
Natuurlijk kunt u voor een kennismakingsgesprek / rondleiding een afspraak maken.
Telefonisch: 076-5413200 of via kbsdehorizon_info@inos.nl

de Verrekijker
De Verrekijker.
Vanaf januari 2020 wordt het huidige Eureka verder
afgebouwd. Eureka verzorgde binnen Inos passend
onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. In 2018
is de visie op het beleid meer- en hoogbegaafdheid
gewijzigd. In plaats van trajectbegeleiding in één
verrijkingsklas op één locatie ligt de focus nu op
versterking van het verrijkingsaanbod en een
plusvoorziening op de eigen school.
Zo ook op de Horizon vanaf medio januari 2020…
Het beleid omtrent het onderwijs voor deze kinderen is allereerst uitgewerkt in een passend en
gedifferentieerd aanbod in de groep. Voor sommige kinderen is dit echter niet voldoende en zij
lopen mogelijk vast in hun ontwikkeling. Middels observaties en gesprekken met ouders en
leerlingen worden deze kinderen gesignaleerd. Zij komen 1x per week naar de Verrekijker. Dit
is een klas waarin kinderen ervaren dat leren ook wel eens moeilijk kan zijn. Als alles altijd
gemakkelijk is en geen moeite kost, wat gebeurt er dan als het ineens wel moeilijk wordt? Hoe
voelt dat? Hoe reageer ik daarop? Hoe kan ik verder?
Verder kijken dan de Horizon en kijken naar de toekomst!
De ouders van de kinderen die voor de komende periode in aanmerking komen, zijn inmiddels
geïnformeerd. Deze kinderen gaan de komende maanden aan de slag met hun leerdoel. In juli
zal gekeken worden of dit leerdoel nog passend is voor de Verrekijker. En welke nieuwe
kinderen er dan met hun eigen leerdoel in aanmerking komen om in te stromen.
De Verrekijker wordt aangestuurd door de collega’s juf Eefje en juf Mariska.

de ouderraad stelt zich graag voor
2

Sinds augustus dit schooljaar is de ouderraad weer geüpdatet en aangevuld met nieuwe leden.
Inmiddels bestaat de raad uit zo’n 18 leden (waarvan zelfs 6 mannen!).
De ouderraad is belangrijk voor school! Zij ondersteunt de organisatie op diverse manieren.
Naast het bewaken van de uitgaven vanuit de vrijwillige ouderbijdrage zijn de leden zeer actief
in de voorbereidingen en uitvoeringen van feestdagen en andere activiteiten. Hiermee creëren
ze veel extra onderwijstijd voor de leerkrachten, aangezien zij zich hiermee minder hoeven
bezig te houden!
Recentelijk zijn ook activiteiten gestart, die vanuit een expertise van ouderraadsleden gevoed
worden. Hierbij moet u denken aan het verbeteren van communicatiemiddelen / lijnen en het
samen voorbereiden van een nieuwe promotiefilm voor school.
Samen herinneringen maken voor onze kinderen is de mooie slogan van de ouderraad! En
die maken ze!
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aanpassingen in de organisatie
Graag informeer ik u over enkele aanpassingen in de schoolorganisatie.
Juf Monique (remedial teacher en groepsleerkracht gr 5) gaat na vele jaren haar
werkzaamheden als remedial teacher neerleggen. Reden hiervoor is tweeledig. Haar
werkzaamheden werden de afgelopen jaren steeds minder, aangezien het begeleiden van
kinderen in de groep plaatsvindt. Tevens wil juf Monique meer tijd creëren om haar eigen
praktijk als kindercoach in Bavel meer tijd te gunnen. We danken juf Monique voor haar
jarenlange toewijding als rt-leerkracht. Juf Monique blijft wel op de maandag en de dinsdag als
groepsleerkracht in groep 5.
Om de werkzaamheden rond de leerlingen met arrangementen goed door te laten lopen, zal juf
Elly (Intern Begeleider) deze taak van juf Monique vanaf januari over gaan nemen.
Door deze aanpassing zal juf Elly haar groepsactiviteiten op de donderdag (in groep 6 naast
meneer Stefan) stoppen. Hierdoor ontstaat er vacatureruimte op onze school.
Deze vacatureruimte zal overigens nog iets groter zijn: aangezien we fors gegroeid zijn qua
leerlingaantal (stand per 1 januari 2020: 398 leerlingen), zal de beschikbare tijd voor de Intern
Begeleider (juf Elly) uitgebreid worden met één dag. Dit is conform de regelgeving binnen onze
stichting. Concreet betekent dit dat juf Elly ook haar groepstaken voor groep 6 op de maandag
(naast juf Esther en LIO’er juf Renee) zal stoppen.
De totale vacatureruimte is dus WTF 0,4250 (maandag en
donderdag; beide in een groep 6).
De vacature is sinds deze week geplaatst op de site van
Inos.
Hopelijk kunnen we spoedig een nieuwe collega benoemen
voor deze taak. We houden u op de hoogte.
Mocht u nog geschikte kandidaten weten in uw
omgeving, dan kunt u hen deze vacature tippen!!
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procedure advisering naar het voortgezet onderwijs
(info gedeeltelijk genomen uit de bron: Wijzer over de Basisschool)
Mogelijk kunt u zich nog heel goed herinneren hoe de eerste schooldag was toen u voor het
eerst naar het Voortgezet Onderwijs ging. Dat was vast een spannend moment!
Als basisschool proberen we de overstap zo goed en bewust mogelijk te maken met alle
leerlingen. Nog belangrijker is om met leerlingen samen te kijken naar wat nu mogelijk de
beste overstap is voor hen individueel!
Voor kinderen (en hun ouders) uit groep 8 van de basisschool zijn de eerste maanden van het
jaar een spannende tijd. Eerst een tijd van afwachten: wat wordt het definitieve advies voor het
vervolgonderwijs? En vervolgens het uitzoeken van een school. Hoe komt zo’n schooladvies nu
tot stand? Wat speelt allemaal mee en hoe kom je zelf als ouder en kind tot de keuze voor een
school waarop jouw kind het best uit de verf komt?
De leerkrachten van groep 8 informeren hierover de ouders (ouderavond) en de leerlingen
uitvoerig. We gaan uitvoerig in op de mogelijkheden in het Voortgezet Onderwijs: welke
richtingen zijn er, welk typen school enz. Hiermee wordt het voor leerlingen duidelijk welke
mogelijkheden er voor hen persoonlijk kunnen zijn.
In groep 8 van de basisschool krijgt een leerling het advies voor het vervolgonderwijs. Dit is
een belangrijke stap. Niet voor niets gelden er wettelijke regels rond de overgang van primair
onderwijs naar voortgezet onderwijs. En het is belangrijk dat het schooladvies zorgvuldig tot
stand komt.
Voorlopig schooladvies groep 7
De meeste scholen geven in groep 7 al een
voorlopig advies, zodat ouders en kinderen zich
vast kunnen gaan oriënteren op scholen die in
aanmerking komen. Zij gaan dan vaak ook al
op de open dagen van de scholen kijken. Deze
worden meestal rond februari gehouden.
Dit advies (liever spreken we over het ‘opendag-advies’) in groep 7 wordt gebaseerd op
gemaakte toetsen uit het (Cito) leerlingvolgsysteem. De scores voor begrijpend lezen en
rekenen tellen het zwaarst mee voor het schooladvies.
Daarnaast is de werkhouding een doorslaggevende factor: inzet, taakgerichtheid,
zelfstandigheid en huiswerkhouding.
Hoe komt het schooladvies tot stand?
Op de Horizon gaat de procedure rond advisering als volgt:
• In januari zullen de ouders en kinderen van de groepen 7 een opendag-advies van hun kind
krijgen. Dit advies is een schooladvies en door een werkgroep bepaald. De werkgroep
bestaat uit de leerkrachten van groep 6,7 en 8, de IB’er en de directie.
• Tijdens het overgangsgesprek van groep 7 naar groep 8 geven de leerkrachten van groep 7
aan de leerkrachten van groep 8 de laatste stand van zaken mbt het mogelijke VO-niveau
van de leerlingen.
• In september worden bij de
ouder/kindgesprekken door de
leerkrachten van groep 8 naast het
welbevinden ook mogelijke
ontwikkelpunten rond de VO-plaatsing
besproken.
• Tijdens de ouderavond in groep 8
(november) geven de leerkrachten bij
twijfels of aandachtspunten rond de VOplaatsing een gericht advies aan het kind
en de ouders. Dit geldt dus maar voor
enkele kinderen.
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•

In januari houden de leerkrachten het schoolkeuzeadviesgesprek, waarbij uiteraard de
leerling centraal staat. Zij verwoorden en onderbouwen hierbij het schooladvies
Dit kent twee soorten advies:
- diploma advies: welke verwachting hebben we dat kinderen uitstromen op het eind van het
Voortgezet Onderwijs (langer termijn)
- plaatsingsadvies: dit geeft aan op welk niveau het kind, naar onze verwachting, het beste
instroomt in het Voortgezet Onderwijs (korte termijn).
Dit alles staat in een Onderwijskundig Rapport en kunnen kinderen zich gaan aanmelden bij
de verschillende scholen van het VO.

juf Ilse komt ons team versterken
Vanaf 1 januari zal een nieuwe collega werkzaam zijn op onze school. Haar naam is Ilse en zij
zal zich hieronder kort voorstellen. Ze gaat de werkzaamheden overnemen van Annelies Mol, de
onderwijsassistente die per 1 november j.l. met vervroegd pensioen is gegaan.
Ilse zal hoofdzakelijk ingezet worden ter ondersteuning van de vijf kleutergroepen.
We wensen haar veel plezier!
Beste ouders van de Horizon,
Met trots mag ik u vertellen dat ik het team na de kerstvakantie kom
versterken als onderwijsassistent van groep ½. Daarom wil ik mezelf
even aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Ilse Frijters. Ik ben 27 jaar oud en woon samen met
mijn vriend en kat. Mijn grootste hobby is paardrijden, in mijn vrije
tijd ben ik dan ook veel bij mijn paarden te vinden. Leuke dingen
doen met mijn vriend, lekker samen erop uit.
Jullie gaan mij veel tegenkomen op deze school en kijk er naar uit om jullie allemaal persoonlijk
te leren kennen. Spreek mij gerust aan, dan kunnen we elkaar heel snel allemaal leren kennen.
Ik heb er super veel zin in.
Groetjes Ilse Frijters

herfstleerlingen
Moet een ‘herfstleerling’ wel of niet naar groep 3?
Een leerling bij de kleuters is een zogenaamde herfstleerling, als het geboren is in oktober,
november of december. Bij herfstkinderen wordt vaak de vraag gesteld: moet of kan de leerling
wel of niet naar groep 3? Ook als school stellen we ons bij deze leerlingen die vraag.
Wat is het beleid op de Horizon?
Als school zijn wij van mening dat kinderen, die 5 jaar worden in oktober, november en december
in de kleutergroep blijven, tenzij de schoolse voorwaarden voldoende zijn ontwikkeld. Met deze
voorwaarden bedoelen we concentratie, werkhouding, sociaal emotionele vaardigheden,
leergierigheid en voldoen aan de taal- en rekenvoorwaarden.
Indien we ervan overtuigd zijn dat een leerling deze voorwaarden ruim voldoende beheerst, dan
kan de leerling de overstap naar groep 3 maken. Zijn deze voorwaarden niet voldoende, dan blijft
de leerling in de kleutergroep. In de kleutergroep zijn er voldoende mogelijkheden voor het kind
om zich te ontwikkelen als voorbereiding op groep 3. De leerkracht zal de overgang altijd met de
desbetreffende ouders bespreken.
Heeft u alsnog vragen?
Kom gerust even langs bij de leerkracht of bij onze intern begeleider Elly Schapendonk.
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Schoolmededelingen
Aanpassing datum van een activiteit in de
agenda / jaarkalender !!
Door omstandigheden zal de sportdag dit
schooljaar (Koningsspelen) verplaatst gaan
worden naar een andere datum. Aangezien veel
ouders ons altijd helpen tijdens deze sportieve
dag, willen we graag op tijd de nieuwe datum
bekend maken, zodat u daar mogelijk rekening
mee kunt houden. De nieuwe datum voor de
sportdag is vrijdag 17 april 2020
Groep 3 volgt in het hele leesproces de thema’s vanuit Lijn 3. Vandaag start het thema ‘het
feest’. Dit is al weer het zesde thema dit schooljaar. Letters die nu aangeboden worden zijn:
ou / j / ch / ng / nk. De kinderen krijgen bij ieder thema een ouderbrief mee. Hierin staat
naast relevante informatie ook altijd een spelletje om thuis te kunnen spelen. Deze keer is
dat: zoek de letter!
Spelletje: uw kind kent nu alle letters. Die letters kom je overal tegen. Dit spelletje speel je
bijvoorbeeld onderweg in de auto. Spreek samen een bepaalde letter af. Bijvoorbeeld: we
zoeken naar de letter ‘b’. Wie vindt de letter het vaakst in de omgeving, bv. op borden langs
de weg?
(vuren) hout gezocht
Op school wordt er heel wat afgetimmerd door de kinderen.
De mooiste creaties ontstaan er dagelijks. De kleuters
hebben echter weer behoefte aan restanten hout voor hun
timmertafels! We zijn dan op zoek naar ouders/bedrijven die
mogelijk ons daarbij kunnen helpen. De sterke voorkeur
gaat uit naar (kleine stukken) vuren hout. Daar kunnen de
kinderen het makkelijkst mee werken.
Mocht u houtrestanten hebben of mogelijk een bedrijf die
ons kan helpen, dan kunt u dit doorgeven via het algemeen
mailadres: kbsdehorizon_info@inos.nl
Dank voor uw moeite!
Er is een pushbericht gestuurd via de school-app, maar ik kan hem niet meer terugvinden?
Deze vraag hoor ik regelmatig. Om de pushberichten terug te lezen, kun je op de startpagina
links boven het wieltje (instellingen) aanklikken, dan ‘meldingen’ aanklikken en de berichten
worden zichtbaar.
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Woensdag 11 december: start thema groep 3 ‘het feest’.
Donderdag 12 december: Kinderraad vergadert weer
Dinsdag 17 december: de MR vergadert (19.30 uur)
Donderdag 19 december: Kerstviering aangepaste schooltijden
’s middags zijn de leerlingen vrij; kerstviering ’s avonds vanaf 16.30 uur.
Vrijdag 20 december: juf Peggie jarig!
Vrijdag 20 december: aangepaste schooltijden:
- ’s ochtends gewoon lesprogramma
- ’s middags zijn alle leerlingen vrij. Start van de Kerstvakantie!
Maandag 23 december: juf Ilse (nieuwe collega) is jarig!
Woensdag 1 januari 2020: meneer Leo is jarig
Maandag 6 januari: nieuwjaarsviering met leerlingen
Maandag 6 januari: start KiVa thema 5:
* OB: herken pesten
* BB: verborgen vormen van pesten
Maandag 13 januari start nieuwe thema’s Alles in 1
* groep 5: dieren
* groep 6 kleding en sport
* groep 7: verkeer
* groep 8: AAAO
Maandag 13 januari: juf Desiree is jarig
Maandag 13 januari: start thema groep 1-2: Kunst
Dinsdag 21 januari: MR vergadert
Woensdag 22 januari: muziekworkshop gr 1-2 door meneer Hans Bervoets: thema
Kunst
Woensdag 22 januari: de Deco-groep gaat weer aan de slag (vanaf 9.00 uur). De
koffie staat weer klaar!
Donderdag 23 januari: de Kinderraad weer bijeen
Donderdag 23 januari: ‘’ opendag’-adviesgesprekken groepen 7 en
schoolkeuzeadviesgesprekken groep 8
Vrijdag 24 januari: juf Elke is jarig
Dinsdag 28 januari: workshop gr 6 Vlinderfabriek: theaterhelden (op school)
Dinsdag 28 januari: : ‘opendag-adviesgesprekken groepen 7 en
schoolkeuzeadviesgesprekken groep 8
Woensdag 29 januari: Horizontaal digitaal uit (oudernieuwsbrief)
Zaterdag 1 februari: Open dagen VO
* De Nassau, Orion Lyceum, Mencia de Mendoza Lyceum, Newmancollege, Scala,
Tessenderlandt, Christoffel en Rotonde.
Maandag 3 februari: start KiVa thema 6
* OB: pesten in de groep
* BB: gevolgen van pesten

Dinsdag 4 februari: STUDIEDAG schoolteam
Alle leerlingen zijn vrij van school
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Donderdag 6 februari: open dag VO:
* Mencia Sandrode (16.00-21.00 uur)
Vrijdag 7 februari: kijkmoment in de klas gr 1-2 (15.00 uur; thema kunst).
Zaterdag 8 februari: open dagen VO:
* Graaf Engelbrecht, Markenhage, Onze Lieve Vrouwelyceum, Prinsentuin van
Cooth, Stedelijk Gymnasium.
Zondag 9 februari: open dag VO:
* Michaël College
Maandag 10 februari: portfolio 2 gaat mee voor de groepen 3 t/m 8.

Dinsdag 11 februari- donderdag 20 februari: kind-oudergesprekken groep 5 en 6 na
schooltijd.
Donderdag 13 en dinsdag 18 februari: ouderavond voor de groepen 3 en 4 en
kindoudergesprekken voor de groepen 5 en 6.
Donderdag 13 februari: open dag VO
* Praktijkschool Breda
Vrijdag 21 februari: carnaval op school.
Let op: aangepaste schooltijden (continurooster): kinderen uit om 14.00
uur

Tot de volgende Horizontaal!
Namens het team,
Frank Op de Beek
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