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De tussenbeide is een informatieblad bedoeld voor ouders/verzorgers om op de 
hoogte te blijven van de gang van zaken op school.  

Een uitgave van: 
Basisschool Meerdijk 

Frans Halslaan 17 
5143 GJ Waalwijk 
0416-563963 

Email: info@meerdijk.nl 
Website: www.meerdijk.nl 

 

Jarigen 

 
JANUARI      Groep 
14   Moheb Waizy   7 
17   Nathaniël Simpson  5 

17   Myrthe Verlee   5 
19   Julie de Jong   4 

20   Oscar Roijen   5 
23   Britt van den Hoven  2A 
25   Sam Leijen    1B 

30   Enzo Appels    7 
30   Fleur Peeters   5 
 
Kalender 

28 januari Studiemiddag, kinderen ’s middags vrij.  

3 februari Rapport groep 8 

5 februari Carnaval op school 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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Het nieuwe jaar 
Het nieuwe jaar hebben we met een heuse Nieuwjaarsinstuif ingeluid. In de 

klassen werd het glas geheven en hebben de kinderen hun wensen uitgesproken 
voor het jaar 2016. 

Ook u wensen we nogmaals ‘al wat goed is’ en veel gezondheid. 
 

Puck 
Hier is ze dan: PUCK 
Geboren op 31-12-2015. 

Zij is gezond en juffrouw Tilly en haar man zijn dolgelukkig. Welkom kleine meid. 

 
 

Een terugblik op een sfeervolle en geslaagde kerstviering! 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
Met dank aan ouders en leerlingen, die in de kerk het kerstverhaal 
visualiseerden. De voorleeskampioenen, die het verhaal voorlazen. De 

lampionnenoptocht, die volgde na het kerkbezoek, trok veel belangstelling, maar 
was vooral een prachtig gezicht in de duisternis van de vroege avond. En 

eenmaal op school zaten we gezellig aan tafel met overheerlijke hapjes. 
Op de website staan meer foto’s, die u rustig kunt bekijken. 
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De Onderzoekers     
 

Kinderen met hoge intellectuele vermogens (IQ) zijn 
de laatste tijd veel in het nieuws. Op onze school gaan 

we tijd reserveren om met deze kinderen te werken. 
We vinden het belangrijk dat de kinderen naast de 
leerstof van de jaargroep werken aan extra 

uitdagende taken.  
Dat gebeurt in de groep met lesopdrachten op niveau 

en buiten de groep. Belangrijke onderwerpen waaraan 
gewerkt wordt, zijn: nadenken over de eigen 
leerhouding, leren leren en gebruiken van intelligentie in combinatie met 

creativiteit. De groepen komen elke week 45 minuten bij elkaar en worden 
begeleid door Ayse Batur (stagiaire pedagogiek voor de groepen 1-4) en Nicole 

Lebens (voor de groepen 5-8). 
 
Begaafde kinderen hebben over het algemeen, naast intellectuele uitdaging, ook 

behoefte aan ''leren leren". Soms blijkt dat ze niet goed kunnen leren wanneer 
ze de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. In het algemeen wordt 

aangenomen, dat deze kinderen ''leerlui'' worden op de basisschool. Het leren 
geeft hen op geen enkele manier problemen. Ze kunnen het aanbod gemakkelijk 
aan en hoeven er ''niets voor te doen''. Het gevolg is, dat wanneer ze aan het 

werk moeten (bijv. woordjes leren, topografie of inzicht verwerven in een 
vakgebied dat verplicht is maar niet de interesse heeft) dat niet gebeurt. Het 

zoeken naar oplossingen wanneer iets moeilijk is, is dan onvoldoende ontwikkeld.  
Kortom (meer)begaafden moeten leren om moeilijke problemen aan te pakken, 
op te lossen en niet te ontwijken! Momenteel wordt in veel literatuur van experts 

geadviseerd om begaafde kinderen mee te laten doen met nieuwe instructies, 
maar herhaling van stof te beperken en aanvullende, uitdagende stof aan te 

bieden. 
 

Na de kerstvakantie zijn we gestart met de groepen. Het doel is om extra 
uitdaging te bieden door een aanbod van gevarieerde projecten, waarbij 
meerdere doelen nagestreefd worden, bijv. inhoudelijke verdieping, creatieve 

leerstrategieën, samenwerken en presenteren. Het deelnemen aan deze groep is 
geen verworven recht. Steeds opnieuw wordt bekeken of dit de juiste plek voor 

het kind is. 
 
Het werken met deze groepen is een stap in een proces naar beter 

passend onderwijs voor alle leerlingen. Niet alleen meerbegaafden 
kunnen hiervan profiteren, maar ook kinderen ''in het grensgebied'' 

(bijv. een kind dat uitzonderlijk goed is in één vakgebied). 
Vaststellen van een IQ blijft nuttig, maar het hanteren van een al 
te strakke grens is niet nodig. We streven op Meerdijk naar een 

aanbod in en buiten de klas, waarmee we zoveel mogelijk kinderen 
in hun ontwikkeling kunnen stimuleren.  

Ook op Leerrijk!-niveau wordt nagedacht over onderwijs aan 
“kinderen die meer aankunnen”. Nicole Lebens neemt deel aan een 
werkgroep die daarmee bezig is.  
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Voorlezen Elke dag een feest! 

We hebben er een geitje bij!, geschreven door Marjet Huiberts en 

geïllustreerd door Iris Deppe, is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2016. 
Naast dit boek hebben Nederlandse jeugdbibliothecarissen negen andere 

prentenboeken gekozen uit het aanbod van 2014, die de Prentenboek TopTien 
compleet maken. Tijdens De Nationale Voorleesdagen 2016, die worden 

gehouden van woensdag 27 januari t/m zaterdag 6 februari 2016, staan deze 
tien boeken centraal. De twee kleuterklassen brengen tijdens de nationale 
voorleesdagen een bezoek aan de bibliotheek. 

 

 
 

Ook als kinderen zelf kunnen lezen blijft voorlezen belangrijk. De gunstige 

effecten van voorlezen hebben namelijk niet alleen betrekking op peuters en 

kleuters, maar ook op kinderen in de midden- en bovenbouw van het 

basisonderwijs. Boeken zijn een middel bij uitstek om meer taal in het leven van 

kinderen te brengen. En voorlezen doet lezen. Het heeft een voorbeeldfunctie. 

Het daagt uit om zelf te gaan lezen. En daarmee wordt de leesontwikkeling van 

kinderen dus optimaal gestimuleerd. 

De 15 voordelen van voorlezen: 

1. Met interactief voorlezen stimuleert u de mondelinge en schriftelijke 

taalvaardigheid van de leerlingen 

2. Voorlezen stimuleert de fantasie 

3. Voorlezen vergroot de woordenschat 

4. Voorlezen daagt uit om zelf te gaan lezen 

5. Door voorlezen maken kinderen kennis met andere boeken dan die ze zelf 

zouden kiezen 

6. Voorlezen zorgt voor leesbevordering 

7. Met voorlezen maak je lezers: kinderen leren dat lezen leuk is 

8. Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren 

9. Voorlezen is een alternatief voor zelf lezen 

10.Voorlezen is gezellig 

11.Door voorlezen raken kinderen vertrouwd met allerlei verhaalsoorten en 

verhaalpatronen 

12.Voorlezen leert kinderen wat het is om betekenisvol (met gevoel voor het 

verhaal) te lezen 

13.Voorlezen nodigt uit om samen over boeken te praten, zet aan tot interactie 

14.Voorlezen is een uitgelezen manier om zwakke en dyslectische lezers 

enthousiast te krijgen voor verhalen en boeken 

15.Voorlezen verbroedert: verschillen in leesniveau zijn minder van belang bij 

voorlezen. 
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Medezeggenschapsraad Meerdijk 
 

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, 
leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op 

school de Medezeggenschapsraad (MR). Elke school moet een MR hebben. De 
Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en 
bevoegdheden van de raad. 

 
Wat is de samenstelling van de MR? De MR bestaat doorgaans uit de geledingen 

ouders en personeelsleden (de helft). Een MR-lid neemt in principe deel aan de 
MR voor een periode van drie jaar. De MR schooljaar 2015-2016 bestaat uit 2 
ouders: George Kempff (voorzitter) en Sidney van der Meijden en 2 docenten: 

Kim Gillis en Barbara van de Sande. 
 

Wat doet de MR? MR-leden bespreken met elkaar en directie alles wat voor 
school van belang is. De raad heeft daarbij recht op alle informatie die voor het 
uitoefenen van zijn taken nodig is. Hierbij kan de MR ook zelf zaken op de 

agenda plaatsen en ongevraagd standpunten innemen, voorstellen doen of zaken 
adviseren aan het bestuur. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming 

of advies van de MR nodig. Bijvoorbeeld als het rooster wordt gewijzigd, het 
schoolplan wordt aangepast, er een andere (reken)methode wordt aangeschaft, 
bij de benoeming van nieuw personeel, besteding van geld, enzovoort. Elk jaar 

keren ook de formatie en de begroting weer terug op de agenda: hoeveel 
leerlingen zijn er volgend jaar? Hoeveel geld is er? Welke klassenindeling past 

daar het beste bij? Stemt de MR niet met het voorstel in, dan kan het bestuur 
het beleid niet uitvoeren. Het moet zijn beleid zo wijzigen dat de MR er wel mee 
akkoord gaat, of het moet het geschil dat is ontstaan voorleggen aan de 

geschillencommissie. Laat het bestuur er niets meer over horen, dan kan de raad 
er na 3 maanden van uitgaan dat het voorstel is vervallen. Daarnaast zijn er ook 

onderwerpen waarbij je gewoon met gezond verstand meedenkt over een 
probleem of juist over iets leuks. Wat vinden we slim of handig, hoe ga je ergens 

mee om, wat zouden de ouders daarvan vinden? Bijvoorbeeld de inzet sociale 
media, nieuwe rapporten, pesten en veiligheid. Kortom, alle zaken die het wel en 
wee van de hele school betreffen. 

 
De MR behandelt nooit individuele gevallen, hiervoor is de leerkracht het eerste 

aanspreekpunt! 
 
Laat van je horen! De MR behartigt de belangen van alle ouders. Input van 

ouders is dus heel belangrijk voor ons! Heb je een tip, bespreekpunt of idee dan 
kun je ons uiteraard aanspreken. Tevens kun je ons onder het volgende 

mailadres bereiken: mr@meerdijk.nl 
 
 

 
 

 
 
 

 

mailto:mr@meerdijk.nl
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Uit de nieuwsbrief van de GMR Leerrijk!  

december 2015 
 

George Kempff, ouder van onze school en voorzitter van de MR, is toegetreden 
tot de GMR. In de nieuwsbrief van de GMR Leerrijk! stelt hij zich voor: 
 

Net na de zomervakantie ben ik als ouderlid toegetreden tot de GMR van 
stichting Leerrijk en binnen de GMR maak ik deel uit van de financiële 

commissie. Ik ben ingestapt op een rijdende trein en heb op dit moment al weer 
twee vergaderingen mogen bijwonen. Als je ergens nieuw bent is het natuurlijk 
een goed gebruik om je even voor te stellen. 

 
Vanaf januari 2015 ben ik voorzitter van de MR van basisschool Meerdijk en ben 

hierdoor meer en actief betrokken geraakt bij de vraagstukken waar de school 
voor staat. Ik zelf kom niet uit de onderwijswereld, maar leer nu veel over de 
werkwijze en de vraagstukken die spelen. Tot op heden werd de MR vanuit de 

zijlijn geïnformeerd over enkele vraagstukken die bij de stichting Leerrijk spelen. 
Dit zijn interessante, maar tegelijkertijd ook uitdagende vraagstukken. Hier wil ik 

graag een rol bij spelen en mij inzetten voor de stichting. 
 
In het dagelijks leven werk ik als senior businesscontroller voor een financiële 

instelling. In mijn huidige rol ondersteun en adviseer ik de directie en in het 
bijzonder de CFO bij de besturing van de business. Op de Erasmus Universiteit in 

Rotterdam ben ik afgestudeerd in bedrijfseconomie en postdoctoraal Register 
Controller. 
 

Ik ben woonachtig in Waalwijk samen met mijnvrouw en zoontje van 6 jaar. 
 

Oudertevredenheidspeiling 
Tevredenheidspeiling onder ouders! Vooraankondiging. Wij vragen uw 
medewerking voor het invullen van een oudertevredenheidspeiling. Wij vragen u 

om per gezin één vragenlijst digitaal in te vullen. U helpt daar de school enorm 
mee. Zo’n vragenlijst is één van de manieren om te weten te komen hoe ouders 

over de school denken, welke wensen er leven en welke verbeteringen gewenst 
zijn. Ook de kinderen van groep 5 t/m 8 zijn bezig met het invullen van de 

leerlingtevredenheidspeiling. Dit doen zij op school. Vóór woensdag 20 januari 
ontvangt u een mail met de gebruikersnaam en wachtwoord om de vragenlijst 
voor ouders te kunnen invullen. De vragenlijst staat vanaf 20 januari 2016 

drie weken open, dus tot en met woensdag 10 februari 2016. We hopen 
dat we meer dan 50% respons gaan halen.  

 
Toetsweken.  
U heeft het vast al gemerkt. De CITO toetsen worden deze weken afgenomen in 

alle groepen. De toetsen zijn meetmomenten en aan de hand van deze gegevens 
volgen wij de ontwikkeling van uw kind (eren). Daarnaast geven ook de 

methodegebonden toetsen en het leerling volgsysteem Sociale Ontwikkeling 
ZIEN een beeld van de ontwikkeling van uw kind(eren). 
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Kent u ouders met jonge kinderen? 
Zij kunnen zich aanmelden op onze school! 

 

 
De volgende oproep verschijnt binnenkort op de gemeentepagina van Weekblad 

Waalwijk: 

 
De basisscholen van Waalwijk weten graag zo vroeg mogelijk hoeveel nieuwe 

leerlingen zij voor het schooljaar 2016-2017 op hun school kunnen verwachten. 
Als uw kind vóór 1 augustus 2017 vier jaar wordt, kan hij/zij vanaf die leeftijd 
naar de basisschool.  Om te voorkomen dat er geen plaats is op de school van 

uw keuze, is het verstandig uw kind ruim op tijd aan te melden. Wij vragen u om 
uw kind vóór 22 april 2016 (dus vóór de meivakantie) aan te melden bij de 

school van uw keuze. 
  
School kiezen 

Informatie over de basisscholen in onze gemeente kunt u vinden via 
www.waalwijk.nl/hulpschoolkeuze en www.waalwijk.nl/basisscholen. Hier staan 

ook links naar de websites van de scholen, zodat u alle relevante informatie kunt 
vinden met betrekking tot de aanmeldingsmogelijkheden en eventuele Open 
Dagen van de scholen. 

  
Contact 

Als u nog vragen heeft of als u van mening bent dat uw kind om bepaalde 
redenen (nog) niet op een basisschool kan worden ingeschreven, kunt u contact 
opnemen met de gemeente Waalwijk via e-mail info@waalwijk.nl of 

telefoonnummer  0416-68 34 56. 
 

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen Demi Hendriks in groep 3 en haar zus Famke Hendriks in 

groep 8. Ook Jim Hens is gestart in de keuterklas. We wensen de nieuwe 
leerlingen een fijne tijd op Basisschool Meerdijk. 

 
Nieuws uit de parochie  

 
Eerste Heilige Communie 
De data voor de Eerste Heilige Communie zijn: 

- 17 april 2016 om 10.00 uur in de St. Jan 

- 24 april 2016 om 10.00 uur in de St. Antonius 

http://www.waalwijk.nl/hulpschoolkeuze
http://www.waalwijk.nl/basisscholen
mailto:info@waalwijk.nl
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Heilig Vormsel 
Op zaterdag 5 maart 2016 om 18.30 uur wordt het Heilig Vormsel toegediend in 

de St. Antoniuskerk door vicaris-generaal R. van den Hout. 
 

Personeel 
Juffrouw Petra staat fulltime in groep 5, omdat juffrouw Marion voor 100% ziek 

gemeld is. Het herstel van juffrouw Marion stagneert op dit moment. We hopen 
dat met deze ingebouwde rustperiode haar gezondheid weer toeneemt, zodat zij 
haar taken in groep 5 weer kan hervatten. Voorlopig zal juffrouw Marion op 

maandag en vrijdag andere werkzaamheden verrichten. 
 

Juffrouw Yentl heten wij van harte welkom in groep 7 op donderdag en vrijdag. 
Zij zal de taken van juffrouw Oranda overnemen, die niet meer werkzaam is op 
onze school. 

 
En in groep 8 is juffrouw Naomi al aan de slag op dinsdagmiddag. Zowel juffrouw 

Petra, Yentl en Naomi wensen wij veel succes en een fijne tijd met de leerlingen 
uit groep 5, 7 en 8. 
 

PLASTIC  FANTASTIC??!! 
Dat is het thema van ons carnavalsfeest van 2016. 

Op vrijdag komen de leerlingen verkleed naar school, waarna de installatie van 
de prins met zijn gevolg plaatsvindt.  
Vóór het speelkwartier laten de groepen hun carnavaleske optredens zien, 

jureert de raad hun act en kiest per groep de best verklede leerling. 
Vanaf half 11 zijn er allerlei activiteiten waaraan de kinderen kunnen deelnemen 

en om 12.15u. begint de vakantie! 
 
Vooral voor de activiteiten is nog echt hulp nodig, dus kijk toch even in de 

agenda en meld u aub aan bij mverharen@meerdijk.nl. 
 

Alvast bedankt en ALAAF!! 
 
De carnavalscommissie 

 
 

Er wordt gewerkt 
Op de speelplaats is het begin te zien van de  
bouwwerkzaamheden van de werkplaats. Nu zijn  

gereedschappen, materialen en werkbank nog gevestigd in de ruimte van de 
conciërge. De verbouwing betekent wel dat er overlast is op de speelplaats en 

dat wij de leerlingen hebben gewezen op de gaten, die weliswaar afgeschermd 
zijn, maar toch niet te dicht benaderd mogen worden. We willen ongelukjes 

voorkomen. 
 

mailto:mverharen@meerdijk.nl
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School Volleybal Toernooi 
 
Dit toernooi zal plaatsvinden op vrijdag 12 

februari (carnavalsvakantie) in sportcentrum 
Waspik. 
 

 
 

 
 

School Moves Volleybal toernooi. 

De volleybal bond organiseert door heel Nederland School Moves Volleybal 
toernooien in samenwerking met de volleybalverenigingen. Deze toernooien 

worden gespeeld in de periode september tot en met april 2016. 
Ieder scholenvolleybaltoernooi wordt gezien als een voorronde voor het 
Provinciaal Kampioenschap. Bij ieder toernooi zal de winnaar van ieder niveau 

zich plaatsen voor dit Kampioenschap, wat gespeeld zal worden op 21 mei. 
(Locatie nog niet bekend) 

En de winnaars van het Provinciaal Kampioenschap zullen in juni gaan strijden 
om de Nederlandse titel School Moves Volleybal. 
Hoe mooi zou het zijn als een school uit onze gemeente hier zou staan! 

 
Wie van de leerlingen van de Meerdijkschool wil er deelnemen aan het 

toernooi in Waspik? 
Voor het toernooi zijn wij op zoek naar enthousiaste kinderen die het leuk vinden 
om een ochtend of een middag te willen volleyballen. 

Je kunt de teams inschrijven per niveau: 
Groep 3,4 en 5:  niveau 1-2 

Groep 6:   niveau 3 
Groep 7 en 8:  niveau 4 

 
Ieder team heeft vier spelers nodig. De teams mogen gemengd zijn. Verder 
mogen de teams ook meer dan vier spelers bevatten. In dit geval zullen de 

spelers gedurende het spel het veld indraaien voor een andere speler. Op deze 
manier zal iedereen evenveel aan spelen toekomen. Per team moet er een 

begeleider/coach aanwezig zijn. 
 
Iedere school mag per niveau onbeperkt aantal teams inschrijven. We kunnen 70 

teams ontvangen. Vol = Vol. 
Schrijf dus snel in. 

 
Wij hopen er een leuke, sportieve dag van te maken. Natuurlijk hebben we daar 
jullie hulp bij nodig met het aanmelden van zo veel mogelijk teams. Geef je snel 

op bij je juf of meester voor 28 januari. Per team moet er een begeleider 
ingeschreven worden. 

 
 
Sportieve groeten. 

VC ATAK ’55. 
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Korte periode 
Het is een periode van 5 weken tot aan de voorjaarsvakantie. Dat is erg kort. Na 

de voorjaarsvakantie volgen twee perioden, die bestaan uit 10 en 11 lesweken. 
Wij wijzen u op de studiedagen aan het einde van het jaar: 22, 23 en 24 juni. De 
kinderen zijn vrij. Wij proberen de digitale kalender zoveel mogelijk te vullen met 

informatie, die voor u relevant is. De kalender, die als PDF bestand op de website 
staat, is geplaatst in juli 2015 en daarin staan activiteiten vermeld, die toen 

bekend waren. We hopen via de Tussenbeide en de digitale kalender u zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden. 
 

Jheronimus Bosch 
Dit is één van de projecten uit het kunstmenu, dat nu op school aanwezig is. 

Bijzonder interessant is het beschouwen van de kunstwerken met hun eigen 
karakter. In de school is dit zichtbaar als u een kijkje neemt in ‘Zomerdijk’ 
(hoofdingang). 

We hopen, dat de kinderen plezier beleven aan de beeldtaal, die de Zuid-
Nederlandse schilder Jheronimus Bosch hanteert.  

 
 

Dag allemaal! 
 

 
 

Volgende tussenbeide: 4 februari 2015 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jheronimus_Bosch

