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 Nieuwsbrief   

   

   

Datum: 9 oktober 2020           Nummer: 7 

Agenda 

19 tot en met 23 oktober  Herfstvakantie 

 

Ontdek het orkest, een project voor de groepen 6, 7 en 8 

Als slagwerker meespelen met het Residentie Orkest, als dirigent ervoor staan, of verschillende orkestinstrumenten 

uitproberen: een prachtige manier om muziek tot leven te brengen! Dat is het driejarige muziekproject ‘Ontdek het Orkest’ van 

het Residentieorkest.  

We zijn heel blij dat we als een van de eerste scholen uit de regio mee kunnen doen.  

De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gaan langs bij het Residentie Orkest en orkestleden bezoeken de school. Samen verkennen 

ze de wereld van tonen, ritmes en klanken. De leerlingen krijgen les op school van muziekdocenten en orkestleden, gaan op 

concert- en repetitiebezoek, spelen mee met musici tijdens een concert en dirigeren hen zelfs!  

De leerlingen krijgen niet alleen een bijzonder kijkje in de keuken van een gerenommeerd orkest, maar ze leren zelf ook allerlei 

instrumenten bespelen onder leiding van musici en muziekvakdocenten. Het meespeelconcert van groep 7 en het dirigeerproject 

in groep 8 zijn hoogtepunten binnen Ontdek het Orkest. 

 

In het dirigeerproject dat deze week van start ging, leren de leerlingen in drie workshops op school de basistechniek van het 

dirigeren onder leiding van een musicus van het Residentie Orkest en/of muziekvakdocent van KOO en oefenen ze dit in de 3e 

workshop met een ensemble van drie musici uit het Residentie Orkest.  Voor twee leerlingen die tijdens de laatste workshop 

worden gekozen volgt er een Masterclass gegeven door de dirigent van het Residentie Orkest samen met een ensemble om zich 

optimaal voor te bereiden op het slotconcert. Aan het einde van de Masterclass wordt een muziekstuk gekozen dat het beste bij 

de leerlingen past, zodat hij/zij tijdens het slotconcert het beste van zichzelf kan laten zien en horen. Het project wordt 

afgesloten met een live Slotconcert onder schooltijd, samen met het Residentie Orkest in het Zuiderstrandtheater. Hier zal één 

van de twee leerlingen die aan het eind van de 3e workshop zijn gekozen het orkest dirigeren.  

Uiteraard hopen we dat dit alles, met inachtneming van de coronamaatregelen, kan doorgaan! 

 

De Kwinkles in de week van 12 tot en met 16 oktober:   

Zeggen wat je graag wilt / opkomen voor elkaar / conflicthantering 

Kwink van de week:  

Onderbouw            Middenbouw            
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Bovenbouw  

 
 

Trefwoord in de week van 12 tot en met 16 oktober 

Onderbouw: Een onderzoekende houding 

In deze week ontdekken we dat onderzoek begint met een vraag. Wat is dat? Hoe werkt het? Hoe kan het beter? Als 

onderzoekers aan de slag gaan, verzamelen ze informatie, proberen ze uit. Soms ontdekken ze dat vragen zo ingewikkeld zijn dat 

er (nog) geen antwoord is. Jonge kinderen zijn van nature onderzoekers en dat doen ze deze week expliciet, bijvoorbeeld met 

knikkers. 

In de Bijbelverhalen gaat het over het volk van God dat de rivier de Jordaan oversteekt. De priesters nemen Tien woorden mee. 

Als ze eenmaal aan de overkant zijn, leggen ze twaalf stenen neer, om te gedenken dat ze hier het Beloofde Land inkwamen. Het 

land dat voor hen nog onbekend is en dat ze onder leiding van Jozua gaan verkennen.  

    
Midden- en bovenbouw: Onderzoek jezelf 

Je bent niet ‘af’, je kent jezelf nooit helemaal, er vallen dingen te ontdekken, je kunt jezelf verrassen. Om jezelf goed te kunnen 

onderzoeken, kunnen anderen helpen. In deze week gaan de kinderen een aantal aspecten van henzelf onderzoeken.  

In de Bijbelverhalen staan de Israëlieten opnieuw voor het Beloofde Land. Mozes gaat niet met ze mee, Jozua neemt het van hem 

over. Om erachter te komen hoe het volk het beste het nieuwe land kan binnentrekken, stuurt Jozua twee verkenners op onderzoek.  

 

Een bericht van de GMR 

Afgelopen dinsdag 29 september is de GMR voor de eerste keer dit schooljaar bij elkaar gekomen. Er zijn nieuwe 

personeelsvertegenwoordigers van het Kompas en de Fortgens in de GMR gekomen.   

We hebben deze vergadering helaas nog niet het bestuursformatieplan kunnen bespreken, omdat nog niet alle gegevens 

compleet waren. Dit plan is verweven met de overweging van het bestuur om eventueel uit het vervangingsfonds te stappen. Op 

dit moment betalen we premie aan het vervangingsfonds en is er boventallig personeel aangenomen om de vervanging op de 

scholen te realiseren. Hierdoor hebben we de afgelopen jaren in verhouding weinig geclaimd bij het vervangingsfonds. Wij zijn 

benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.  

Daarnaast krijgt de PCSV binnenkort een (digitaal) inspectiebezoek. De inspectie gaat o.a. kijken naar hoe het onderwijs op 

afstand heeft plaats gevonden, welke invloed dit heeft gehad op de leerresultaten van de leerlingen en hoe de contacten 

zijn met de ouders en leerlingen.   

Er is een nieuwe beleidsmedewerker aangenomen bij de PCSV om Angele Jehee (algemeen directeur) te ondersteunen. De GMR 

heeft kritische vragen gesteld bij de procedure die hierbij is gevolgd.  

Er zijn nieuwe functieschalen voor het ondersteunend personeel aangenomen. De naam van de schaal is veranderd, de inhoud is 

hetzelfde gebleven. Wel zijn er langere doorgroeimogelijkheden binnen de schalen gerealiseerd.  

 

 


