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Schooltijden 
In de vorige nieuwsbrief hebben we bericht over de nieuwe schooltijden, dat we met een groepje 
ouders geïnspireerd zijn geraakt om de schooltijden te koppelen aan de toekomstige ontwikkeling in 
het onderwijs van de St. Dominicusschool.  Op tal van gebieden willen wij aansluiten bij de nieuwe 
ontwikkelingen die zich voor doen. Daarbij kunt u denken aan ICT, de indeling van het gebouw (over 
4 jaar is een grote renovatie gepland) en ons taalonderwijs dat wij eens goed onder de loep moeten 
nemen. Wij zijn druk bezig om voor de voorjaarsvakantie een haalbaar voorstel te maken en dat voor 
te leggen aan de Medezeggenschapsraad en alle ouders. We gaan het gesprek open in, dus is er geen 
vooringenomen standpunt. Dat betekent dialoog, maar ook nog onzekerheid. Wij vragen u daarvoor 
begrip. 
 
Studiedagen Kanjertraining 
De komende studiedagen (2, 3 en 9 feb) worden voor een groot deel gevuld met de Kanjertraining. 
Het hele team wordt door verschillende trainers bijgeschoold in de principes van de Kanjertraining en 
hoe we dat in de groepen kunnen toepassen. Binnen twee weken, drie studiedagen. Wij beseffen dat 
dat voor ouders niet ideaal is. Maar we vinden het een belangrijke investering die aan de kinderen 
ten goede komt en hopen daarom op uw begrip 
Waarom de Kanjertraining? 
Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen, 
vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig of stoer. Maar het kan ook doorslaan. Dan 
gedragen kinderen zich te meegaand uit angst; lachen elkaar uit, of doen vervelend stoer. Aan de 
kinderen wordt het als volgt uitgelegd: 
Op onze school weten we dat veel kinderen over goede sociale vaardigheden beschikken en die 
dagelijks met succes inzetten. De kanjertraining is dan ook niet gekozen vanuit een probleemsituatie. 
De vijf leerkrachten die vorige jaar de training gevolgd hebben, konden het team overtuigen van de 
meerwaarde voor iedere groep. Het versterkt het pedagogisch handelen van de leerkracht waardoor 
er adequaat gereageerd kan worden. Van leerkrachten, maar ook van ouders, wordt verwacht dat zij 
- als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet 
handelen uit irritatie en angst. Zie ook: de website van de kanjertraining 
 
Wat leren kinderen bij de Kanjertraining? 

• Jezelf voorstellen/presenteren 
• Iets aardigs zeggen 
• Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan 
• Een compliment geven en ontvangen 
• Ja en Nee kunnen zeggen 
• Ja als je iets prettig vindt en nee als je iets vervelend vindt 
• Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen 
• Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn 
• Samenwerken 
• Vriendschappen onderhouden 
• Vragen stellen, belangstelling tonen 
• Proberen de ander te begrijpen 
• Kritiek durven geven en ontvangen 
• Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen 
• Leren stoppen met treiteren 
• Uit een slachtofferrol stappen 

 

http://www.kanjertraining.nl/


Ouderavond dinsdag 7 maart in de Pniëlkerk 
Om u bij deze aanpak te betrekken is er een ouderavond gepland waarbij u door de trainers 
meegenomen wordt in het gedachtegoed en de handelwijze. Essentieel voor het succes is de 
gezamenlijke pedagogische instelling! 
Deze ouderavond is gepland op 7 maart in de Pniëlkerk om 19.30 uur. Voor deze avond dient u zich 
aan te melden met de uitnodiging op Social Schools zodat we weten op hoeveel ouders we kunnen 
rekenen. We verwachten van ieder gezin ten minste één ouder. Als zich meer ouders aanmelden 
dan in de kerk passen zullen we een tweede avond organiseren. 
 
Personeel 
Evelien Sparidaens, leerkracht in groep 1-2F gaat 31 januari met zwangerschapsverlof. Haar 
vervangster, Manon van den Hoven, werkt al een tijdje met haar samen. 
Martijn van Dijk, ondersteunende leerkracht bij de groepen 7 en 8 moet wegens studie helaas met 
die taak stoppen. We zoeken naar een nieuwe invulling hiervoor. Samen met een paar andere kleine 
gaatjes in de personeelsbezetting  hopen we daar snel een oplossing te vinden. 
 
25 jaar in het onderwijs 
Maria Jansen (leerkracht groep 3d) en Karen vd Lugt (leerkracht groep 7a)  vieren dit jaar hun 25-jarig 
onderwijsjubileum. Met het team gaan we dat na de studiedagen van 2 en 3 februari vieren en hen 
uitgebreid in het zonnetje zetten! 

 
Carnaval 
Donderdag 23 februari vieren we Carnaval op school. Het is die dag een continurooster. Alle kinderen 
kunnen verkleed op school komen, een hapje en een lunchpakket meenemen. Ze zijn om 14.15 uur 
uit. De vrijdag erna (24 feb) is voor de leerkrachten een studie- en voorbereidingsdag en voor de 
kinderen en hun ouders een vakantiedag. 
 
10 mei Alles voor je kind 
Woensdag 10 mei organiseren we weer een workshopavond voor ouders. Dit keer zal een 

inspirerende gastspreker, Mark Mieras, de avond afsluiten met een presentatie over dat de kwaliteit 

van het onderwijs. Zijn stelling is, dat ook in de toekomst de kwaliteit in hoge mate wordt bepaald 

door de kwaliteit van leraren en de speelruimte die ze kinderen geven. Mark heeft veel gepubliceerd 

over leren en hersenonderzoek. We houden u op de hoogte wanneer de inschrijving start. 


