
 

Nieuwsbrief 17 januari 2020 

 
Inspectiebezoek 
Afgelopen maandag is de inspecteur, mevr. M. Jacobs, op school geweest voor een themaonderzoek 
naar het didactisch handelen op onze school. De inspectie voort deze themaonderzoeken uit om 
informatie op te halen vanwege haar taak toezicht te houden op het onderwijsstelsel. Daarnaast 
wordt met het bezoek invulling gegeven aan de verplichting om elke basisschool in Nederland 
tenminste een keer in de vier jaar te bezoeken. 
De kwaliteit van het didactisch handelen is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs.  
De inspecteur heeft een gesprek gevoerd met Martine over het beeld dat de directeur heeft van het 
didactisch handelen op onze school en hoe dit geëvalueerd wordt. Daarnaast is gesproken over de 
ambities van de school en de verbeterpunten waaraan de school in de afgelopen periode gewerkt 
heeft. Vervolgens zijn een aantal lessen bezocht. Daarbij is specifiek gekeken naar de taakgerichte 
werksfeer, de actieve betrokkenheid van de kinderen en de feedback die de leerkrachten geven. Ook 
is gekeken naar de afstemming in de instructie. Vervolgens is er nog gesproken met de leerkrachten. 
De inspecteur heeft aangegeven dat ze de basiskwaliteit op Los Hoes t.a.v. het didactisch handelen 
heel goed op orde vindt en dat we vanuit die basiskwaliteit heel mooi verder kunnen groeien in onze 
eigen ambities zoals we deze verwoord hebben in ons schoolplan voor de komende jaren. 
We zijn trots op dit resultaat! 
 
 

Schooljudo 
Deze week zijn de eerste lessen geweest en we hebben veel 
enthousiasme en plezier bij de kinderen gezien. Vanmiddag 
hebben de leerkrachten ook een workshop gehad over hoe zij de 
judo-waarden in de groep terug kunnen laten komen. Vanuit 
schooljudo is een digitale leeromgeving beschikbaar waarmee de 
leerkrachten lessen en energizers vanuit de judo-waarden kunnen 

geven. 
Over het moment van de kijklessen worden jullie door de mentor van je kind komende week 
geïnformeerd. 
 
 
Vanuit de GMR van Stichting Keender 
Oproep: Nieuwe leden Keender GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) gevraagd 
 
Beste ouders/verzorgers en medewerkers, 
 



Met ingang van het schooljaar 20-21 zijn we op zoek naar nieuwe GMR leden voor de Keender GMR. 
Twee oudergeledingen zullen de GMR verlaten, zij zijn niet herkiesbaar en een personeelsgeleding 
treedt af en is herkiesbaar. Heb je interesse? Voor meer informatie of voor het bijwonen van een 
GMR vergadering, zodat je kunt ervaren hoe dat in zijn werk gaat, meld je je aan op gmr@keender.nl  
 
Op de GMR jaarvergadering van dinsdag 26 mei 2020 zal de CNV academie een workshop ‘MR en de 
(veranderende) rol in financiën’ verzorgen. Deze workshop wordt gratis aangeboden aan alle MR 
leden en medewerkers van Keender. De workshop zal plaatsvinden op basisschool De Holthuizen in 
Haaksbergen van 19.30 tot 21.00 uur. De MR heeft ieder jaar als taak om de begroting van de school 
van advies te voorzien zoals de GMR dat ieder jaar doet op de begroting van Keender. In 2021 
verandert het adviesrecht naar instemmingsrecht. Hoe dat precies zit, dat wordt o.a. uitgelegd 
tijdens de workshop. 
 
Geïnteresseerd? Aanmelden kan al hoor, op gmr@keender.nl  maar een officiële uitnoding volgt t.z.t. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marian van Leuken 
secretaris Keender GMR 
 
 
Go VMBO – voor ouders van groep 8  

De stap naar het voortgezet onderwijs is spannend en best moeilijk. Ook voor jou als 
ouder/verzorger. Want hoe krijgen jij en je kind de informatie die jullie nodig hebben? De educatieve 
game Go VMBO helpt hierbij. Met deze game ontdekt jouw kind op een leuke en speelse manier alles 
over het voortgezet onderwijs in het algemeen en het VMBO in het bijzonder.  
In de Go VMBO game gaan kinderen op ontdekkingstocht tijdens hun eerste schooldag, samen met 
hun online vriendinnetje Fay. Ze kunnen vragen stellen aan leerlingen en docenten. Ook kunnen ze 
puzzels oplossen in lokalen. Zo ontdekken ze het voortgezet onderwijs én hun eigen talenten en 
interesses. De game is onderdeel van het keuzeproces. De game is niet gekoppeld aan een speciale 
school en bevat dus ook geen reclame voor scholen. Kinderen kunnen de game spelen via 
www.GoVMBO.nl of via de app. Deze is ook gratis te downloaden via de App Store en de Google Play 
Store. 
Als jouw kind de game heeft gespeeld, kun je hem of haar daarna eventueel vragen stellen. Wat 
heeft je kind ervaren? En welke talenten en interesses heeft jouw kind ontdekt? Een mooie manier 
om samen in gesprek te gaan over het voortgezet onderwijs. Het spelen van de game neemt in totaal 
ongeveer 1 tot 1,5 uur in beslag. De totale speeltijd zal echter per kind verschillen. 
Meer informatie over het voortgezet onderwijs en het VMBO vind je op de website Go VMBO  
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Website 
 
Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
22-01   MR 
27-01   Basketbaltoernooi groepen 7 en 8 
30-01   Studiedag: kinderen vrij! Studiedag vervalt. Staking: school gesloten. 
31-01   Staking: school gesloten. 
04-02   Kinderraad 
11-02   OR 
12-02, 13-02 en 14-02 Kijklessen judo 
18-02 en 19-02  Definitieve adviesgesprekken groep 8 
20-02   Carnaval op Los Hoes 
21-02   Studiedag: kinderen vrij! 
 
 
 


