
Nieuwsbrief KC Het Stadshart  

Het Stadshart  
Wij streven ernaar de kinderen ervaringen, vaardigheden en kennis te laten opdoen, 

waardoor zij hun talenten, kwaliteiten en creativiteit optimaal kunnen ontplooien. 

Sommige kinderen hebben daar een specifieker onderwijsaanbod voor nodig. Elk kind, 

dus ook elk cognitief talentvol kind, heeft recht op een zo passend mogelijk 

onderwijsaanbod. Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben echter een afwijkend 

soort leerproces dan gemiddelde leerlingen in de basisschool. De hoge intelligentie van 

hoogbegaafde leerlingen maakt dat deze leerlingen anders functioneren binnen het 

onderwijs en het is daarom belangrijk dat deze leerlingen worden aangesproken op hun 

eigen denkniveau en manier van leren. Als team zijn wij ons bewust van de specifieke 

aandacht en werkwijzen die de kinderen met meerbegaafdheid nodig hebben.   

Wijssein ondersteunt ons team in de scholing. We signaleren via een vernieuwde versie 

van SIDI. Het aanbod voor de kinderen wordt onder anderen geboden middels de 

PittigePlusTorens. De werkwijze waarin onderzoekend en ontdekkend geleerd wordt, 

wordt toegankelijker gemaakt voor alle kinderen. De scholing voor het team richt zich op 

kennis en ontwikkeltools op het gebied van executieve functies. Daarnaast verdiept een 

van onze collega’s, Stephanie Harmeling, zich tot expert meerbegaafdheid. Ze verdiept 

zich in het stimuleren de metacognitieve vaardigheden in te zetten en het optimaliseren 

van het organisatiemodel in de groep.  

 



Site en social media  
Ons kindcentrum krijgt binnenkort een vernieuwde website. We willen daarop graag 

beeldmateriaal van de mooie activiteiten binnen ons kindcentrum delen. Veel ouders 

hebben daarvoor op dit moment nog geen toestemming gegeven via Socialschools. 

Wilt u heroverwegen toestemming te geven beeldmateriaal te delen? De website wordt 

dan aantrekkelijker en we kunnen u tegelijkertijd op de hoogte houden via social media.  

Pilot schooltijden  
We vinden het belangrijk de onderwijstijd voor kinderen en leraren optimaal in te richten 

en aan te sluiten bij de behoefte van de samenleving. Het huidige lesrooster is jaren 

geleden gemaakt voor een situatie die momenteel niet meer bestaat. Veel kinderen 

gingen tussen de middag een uur naar huis om te lunchen. Het aantal gezinnen dat 

gebruik maakt van de mogelijkheid om naar huis te gaan is de laatste jaren echter erg 

laag.  

Momenteel wordt de tussenschoolse opvang verzorgd door vrijwilligers. Dat vraagt om 

veel extra volwassenen in de school wat gezien de huidige maatregelen niet wenselijk is. 

Om die reden oriënteren we ons op een verandering van schooltijden. Het vijf gelijke 

dagen model lijkt ons interessant.   

Bij het vijf gelijke dagen model volgen de kinderen onderwijs van 8.30 uur tot 14.00 uur op 

alle schooldagen. De tussenschoolse opvang zoals wij die nu kennen is er dan niet. Er zijn 

verschillende beweegredenen om dit model nader te bekijken.  

1. Behoefte vanuit gezinnen verandert  

De school is een onderdeel van de samenleving, die is in de loop van jaren veranderd. 

Het komt nog maar zelden voor dat kinderen tussen de middag door de eigen 

gezinsleden worden opgevangen. We zien daardoor op de lange dagen vier keer per 

dag veel verkeersbewegingen in en om ons gebouw. Een betere dagindeling voor 

kinderen en hun gezin is een belangrijk motief om te oriënteren op andere lestijden.  

2. Behoefte aan bewegingsruimte  
Op dit moment verblijven kinderen gedurende het uur TSO een half uur in het klaslokaal 

en een half uur buiten. Zowel binnen als buiten is de ruimte hiervoor beperkt. Kinderen 

hebben in hun vrije tijd meer bewegingsruimte nodig.  

3. Meer tijd voor leren en ontwikkeling  
Daarnaast zien we dat de lestijd effectiever kan worden aangewend. Bij een uur pauze 

zijn kinderen uit de concentratie en motivatie. Het opstarten in de middag vraagt extra 

aandacht van de leraar. We verwachten dat een continurooster een fijne werksfeer 

bevordert. Vooral wanneer het onrustiger is geweest tijdens het uur overblijven. We 

verwachten bij een gelijke dagen model de kinderen meer ruimte te geven om 

ontdekkend te leren.   

Daarnaast komt er bij gelijke schooltijden daadwerkelijk iets meer onderwijstijd bij per 

week. Dat maakt het mogelijk om een aantal keer per jaar een studiedag in te plannen 

waarin we doorontwikkelen als team.  



Vanwege coronamaatregelen hebben we vorig schooljaar noodgedwongen een 

continurooster gehanteerd. We hebben ervaren dat dat een fijne werksfeer in de 

groepen bevordert. Alle ruimte optimaal benutten door het spreiden van pauzes beviel 

daarbij goed. Binnenkort gaan we met de groepen 7&8 een pilot uitvoeren. Tijdens deze 

pilot zullen de schooltijden voor de kinderen in de groepen 7&8 volgens het vijf gelijke 

dagen model zijn (van 8.30 uur tot 14.00 uur op alle schooldagen).  

Wij realiseren ons dat, dat lastig kan zijn voor gezinnen met kinderen in zowel 7&8 als 

andere groepen. Voor de maandag, dinsdag en donderdag komt er de mogelijkheid 

voor de kinderen van groep 7&8 om tijdens deze periode uw kind(eren) op te geven 

voor een naschools aanbod tussen 14.00 en 15.00 uur. Dit zal tegen hetzelfde tarief zijn 

als het gebruik van de TSO. We gaan graag in gesprek met gezinnen waarin het moeilijk 

organiseren wordt op de woensdag en vrijdag over een aanbod op maat.  

We verwachten met de pilot te starten voor de kerstvakantie. Wanneer we een goed 

beeld krijgen van de pilot willen we voor de voorjaarsvakantie met ouders een besluit 

nemen naar het best passende rooster en het geschikte moment om over te stappen.  

11-11  
De groepen 6 t/m 8 hebben meegedaan aan de KOEK; de Kleine Oeteldonkse  

Educatieve Kwis. In tegenstelling tot voorgaande jaren was de binnenstad leeg op 11-11. 

De Oeteldonksche Club (OC) zorgde ervoor dat het carnavalsseizoen gepast geopend 

kon worden middels digitale activiteiten. Het motto was: D’n Elfde van d’n Elfde, blèf 

thuis en ben d’r bij!” Op Kindcentrum Het Stadshart konden we meedoen aan de KOEK; 

het was een oeteldonks feestje in de groepen 6, 7 en 8.  



 

Vanuit Kanteel  
Sinds vorig schooljaar zijn wij gestart met een kinderdagverblijfgroep op Het Stadshart.  

We zitten in het lokaal waar voorheen de BSO en het Peuterarrangement zaten. Een fijn 

en licht lokaal, waar we ook een slaapkamer hebben en een aparte verschoonruimte. Er 

komen steeds meer kinderen bij ons op het kinderdagverblijf. Kinderen die op de 

kinderdagverblijfgroep en het peuterarrangement van Kindcentrum Het Stadshart zitten 

kunnen vaak meedoen aan leerrijke activiteiten. Zo hebben ze mee gegraven naar de 

schatten met Erfgoed Den Bosch en komen vaak kinderen mee dansen. Op het 

peuterarrangement is nog plaats op maandag tot en met donderdag. Op het 

kinderdagverblijf is nog plaats op woensdag en vrijdag. Aanmelden kan via 

relatiebeheer@kanteel.nl.  

Op de BSO zijn dagelijks activiteiten te beleven. Er wordt gedanst, gekookt en gespeeld. 

Er staan veel creatieve activiteiten op het programma. Op de woensdag en vrijdag is er 

nog plaats. Aanmelden kan via relatiebeheer@kanteel.nl.  

Beleef de tijd van toen  
De leraren van alle groepen zijn op bezoek zijn geweest in het Noord Brabantsmuseum. 

Dit ter voorbereiding van het bezoek met de groep en de verhalenwedstrijd. Helaas 

kunnen op dit moment de bezoeken van de groepen aan het museum niet doorgaan. 

We zijn aan het ontdekken wat digitaal en op andere manieren kan. Ondertussen 

worden er al veel verhalen getekend en geschreven in de groepen.  



Week van de mediawijsheid   
Afgelopen week was het de week van de mediawijsheid met als thema: ‘Wat is jouw 

digitale balans?’ Je hebt het #zelfindehand. Hierin wordt aandacht besteed in ons 

onderwijs. De leerkracht is de coach en expert, die een klas helpt om wijs te worden in 

het doolhof van media. Online media kunnen je helpen om het beste uit jezelf te halen. 

Health-apps en slimme horloges geven inzicht in je gezondheid. Je ontmoet mensen van 

over de hele wereld via sociale media en door online tutorials leer je een nieuwe hobby. 

Maar media kunnen ook veel van je vragen. De druk om altijd bereikbaar te zijn kan 

leiden tot stress en te veel smartphonegebruik kan zorgen voor weinig 

lichaamsbeweging of je krijgt lichamelijke klachten. Al helemaal nu je door de 

coronacrisis meer thuis zit en veel contact via een scherm verloopt. Ook de stroom aan 

berichten rondom COVID-19 kan zorgen voor extra onrust. Om lichamelijk, mentaal en 

sociaal gezond te blijven is een goede balans nodig tussen on- en offline bezig zijn. 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid kun je daarom jouw digitale balans testen en krijg 

je tips om met en zonder media het beste uit jezelf te halen. Verschillende groepen 

hebben meegedaan met de landelijke wedstrijd van MediaMasters.  

 

Kindbespreking 0-13 jaar  
De kindbespreking is bedoeld om te praten over kinderen die extra ondersteuning nodig 

hebben. Bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met praten, spelen of luisteren, of met 

leren op school, peuterarrangement, kinderopvang of BSO. U wordt als ouder 

uitgenodigd voor de kindbespreking. Indien er aanleiding is voor een kindbespreking 

voor uw kind, wordt u als ouder uitgenodigd. Samen zoeken we naar passende 

begeleiding, zodat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Meer over de 

kindbespreking kunt u vinden via onderstaande link. https://www.demeierij-

po.nl/media/1364/flyerkindbespreking-0-13.pdf  

Onze vaste contactpersonen zijn van de GGD Maayke van Dinther en van Farent  

Sociaal Werk Elle van den Bogaard, zij stellen zich aan u voor via de flyers in de bijlagen 

van deze nieuwsbrief.  

Kinderboekenweek  
Omdat het Iedere week kinderboekenweek kan zijn heeft de 

kinderboekenweekcommissie een mooi cadeau aangeboden. We kregen een 

geweldig boek en tips om elke week in de boeken te duiken.  

https://www.demeierij-po.nl/media/1364/flyerkindbespreking-0-13.pdf
https://www.demeierij-po.nl/media/1364/flyerkindbespreking-0-13.pdf


 

Het Stadshart beweegt  
We geven onze kinderen op verschillende manieren meer bewegingsruimte. Dit doen 

we bijvoorbeeld door actieve lessen in de ruimtes boven in het gebouw of buiten. De 

ruimte boven wordt ingericht om dit nog beter te faciliteren. Er zal een maaklab en een 

ontdeklab komen. Dit jaar zijn we van twee gymlessen naar één lange gymles gegaan. 

Dit had vooral te maken met de mogelijkheden voor het gebruik van de gymzaal. Wij 

maakten voorheen meer uren gebruik van de gymzaal dan waar we recht op hadden. 

Bij de nieuwe verdeling van de gymzaaltijden zijn we bewust op de woensdag en 

vrijdagochtend gaan gymmen. Dat had te maken met de vakleerkracht Renske die er 

op woensdag en vrijdag was. Zij heeft helaas een nieuwe uitdaging gevonden. Om 

goede gymessen te blijven verzorgen zijn drie van onze teamleden een opleiding aan 

het doen. Veel andere teamleden hebben die al afgerond. We werken er naartoe dat 

de groepsleerkracht zelf de gymles kan verzorgen. Het team wordt daarbij versterkt door 

Marije, een stagiaire van de ALO. Nu we één gymles hebben merken we dat het vooral 

voor de bovenbouw erg fijn is dat langere bewegingsmoment waarbij ze echt de 

energie kwijt kunnen. Bovendien gaat er minder lestijd verloren aan op en neer lopen. 

Naast de langere gymles hebben we dit jaar wekelijks dansles. Het is geweldig om te 

zien hoe kinderen hiervan genieten en hoe ze steeds beter bewegen op de muziek.   



 

Continuïteit van onderwijs in Coronatijd  
We hebben bij het Stadshart nog geen klassen naar huis hoeven te sturen. Wel is het 

team van Het Stadshart in tijd van Corona voortdurend aan het passen en meten om de 

continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Wanneer teamleden niet aanwezig zijn 

proberen we dat op te vangen met eigen teamleden eventueel aangevuld met 

medewerkers vanuit de invalpool. Daarbij hebben we op dit moment geen 

ondersteuning voor activiteiten door ouders in de school. Dat maakt de hoeveelheid 

werk voor de teamleden die aanwezig zijn hoog. We zijn er trots op dat het ons lukt mooi 

onderwijs te blijven bieden. Wanneer leerlingen in quarantaine moeten wordt door de 

leerkracht gezorgd voor een bericht en materiaal. We zullen vragen om dit op te komen 

halen op school. We zullen ervoor zorgen dat kinderen binnen drie dagen aan het werk 

kunnen. In eerste instantie hebben we even de tijd nodig om het materiaal te 

verzamelen. Zoals u zult begrijpen is dit maatwerk.  

Resterende studiedagen dit schooljaar  
· woensdag 9 december;  

· woensdag 20 januari;  

· vrijdag 2 april (paasweekend);  

· vrijdag 21 mei (pinksterweekend).  

  



  


