Amersfoort, 6 juli 2015

Informatiebrief 2 bovenschoolse plusklas Educatis, jaargang 1 nr. 2

Beste ouders,
In de achterliggende weken is er veel werk verzet om na de zomervakantie te kunnen starten
met de bovenschoolse plusklas. In deze tweede nieuwsbrief willen we u over een aantal zaken
informeren en u kennis laten maken met de leerkrachten van de plusklas.
Eerste schooldag
De eerste schooldag van de plusklas is D.V. dinsdag 25 augustus 2015. We beginnen om 9.00
uur. Vanaf 8.45 uur bent u van harte welkom om uw kind in het lokaal te komen brengen en
een kijkje te nemen in het lokaal.
Jaarplanning
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de jaarplanning van de bovenschoolse plusklas. Er is zoveel
mogelijk rekening gehouden met de jaarplanningen van de drie basisscholen. Het valt echter
niet te voorkomen dat sommige lesdagen samenvallen met momenten dat een school een
studiedag, vrije dag of vakantie heeft gepland. In principe gaan we er vanuit dat de kinderen,
tijdens de dagen dat er les wordt gegeven in de plusklas, aanwezig zijn. Lukt dit niet, dan horen
we dat graag op tijd van u.
Ouderbijdrage
Voor deelname van uw kind aan de plusklas wordt op jaarbasis een ouderbijdrage gevraagd
van €250 per leerling. In de maand september ontvangt u hiervoor vanuit Educatis een
rekening over de periode tot en met december 2015. Het gaat dan om een bedrag van €100,In januari 2016 ontvangt u dan een rekening over de periode januari-juni 2016. Deze rekening
bedraagt dan €150,-.
Gastlessen
In de plusklas willen we regelmatig mensen uitnodigen om een gastles te geven. Het zou leuk
zijn als er ouders zijn die vanuit hun beroep/hobby e.d. een gastles willen verzorgen. Wellicht
zijn er ook in uw omgeving mensen die een gastles zouden willen/kunnen verzorgen. Als u een
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gastles wilt geven of mensen weet die hieraan een bijdrage kunnen leveren, ontvangen we
graag een reactie via a.vanhell@educatis-rpo.nl.
Afmelding leerling bij ziekte en contact met de leerkracht van de plusklas
Het kan voorkomen dat uw kind, vanwege ziekte of andere legitieme redenen, verhinderd is
om op dinsdag naar de plusklas te komen. Als dit het geval is, wilt u dan voor schooltijd dit
telefonisch doorgeven aan het kantoor van Educatis. Het kantoor van Educatis is te bereiken
op het nummer: 033-3033123. U kunt ook een mail sturen naar: plusklas@educatis-rpo.nl.
Wilt u de leerkracht van de plusklas spreken, dan kan dit op dinsdag voor of na schooltijd. U
kunt dan naar het genoemde telefoonnummer bellen.
Even voorstellen (1)
Ik ben Gerdien Rouwendal en ik woon in Kampen. Volgend schooljaar
hoop ik als leerkracht in de plusklas aan het werk te gaan. Ik ben
getrouwd met Pieter Rouwendal. We hebben 4 dochters. Onze oudste
dochter is 11 jaar, de tweede is 8 jaar, de derde is 4 jaar en onze
jongste is 7 maanden. Onze oudste twee kinderen bezoeken onderwijs
voor hoogbegaafden. Na de pabo heb ik 2 jaar op de Calvijnschool
gewerkt (2002-2004). In 2005 heb ik de opleiding post-HBO pedagogiek
afgerond. De laatste jaren heb ik meegewerkt in het bedrijf van mijn man: Brevier uitgeverij.
Inmiddels ben ik samen met Janet van Middelkoop begonnen met de voorbereidingen voor
het komende schooljaar. We hebben een plusklas bezocht, we verdiepen ons in methodes
en materialen die we het komend schooljaar nodig hebben, enz. Ik zie er naar uit om het
komende schooljaar weer voor de klas te gaan en mijn opleidingen en ervaring in te zetten in
de plusklas.
Even voorstellen (2)
In deze nieuwsbrief wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben Janet
van Middelkoop-Fama. Getrouwd met Gerbrand en trotse moeder van
vier kinderen. Twee jongens (21 en 18 jaar) en twee meisjes (16 en 11
jaar). Ik werk sinds 2000 op de Johannes Calvijnschool te Amersfoort.
Daar heb ik o.a. de gelegenheid gekregen om de opleiding te volgen
tot Remedial Teacher. Tijdens die opleiding kwam ik er achter dat
hoogbegaafde kinderen ook kinderen zijn die speciale onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften hebben. Mijn interesse was gewekt.
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Ongeveer tegelijkertijd kwam vanuit de directie de vraag of ik mee wilde denken over de
plaats van meer- en hoogbegaafdheid in onze school. Mede hierdoor heb ik toen besloten
om mijn afstudeeropdracht te doen over “Een slimme aanpak voor (hoog)begaafde kinderen
op de basisschool”.
Naast mijn werk als Remedial Teacher begeleid ik met plezier enkele plusgroepjes en het
“meerwerk” van de kinderen in de klas. Met enthousiasme begin ik aan mijn werk als leraar
ondersteuner bij de bovenschoolse plusklas van Educatis. Ik kijk uit naar het contact met de
kinderen, de samenwerking met collega Gerdien en u als ouders!
Herinnering informatieavond
Zoals reeds in de eerste nieuwsbrief is aangegeven zal er D.V. dinsdagavond 1 september
2015 een informatieavond worden gehouden voor ouders en leerkrachten. We hopen u dan
allemaal te ontmoeten. Deze avond begint om 19.45 uur.
Aanschaffen etui
De kinderen krijgen in de plusklas een aantal materialen om mee te werken. Het is handig als
de kinderen deze spullen kunnen bewaren in een etui. Wilt u aan uw kind de eerste
schooldag een etui meegeven?
Klassen/bibliotheekouder
We zijn nog op zoek naar één of twee ouders die klassen/bibliotheekouder willen worden.
De klassen/bibliotheekouder kan door de leerkrachten van de plusklas ingezet worden voor
bijvoorbeeld het regelen voor auto’s van een excursie, het regelen van een cadeau voor de
verjaardag van de leerkracht en het uitzoeken/halen van boeken bij bibliotheek Eemland. Als
u klassen/bibliotheekouder wilt worden, wilt u dan een mail sturen naar
a.vanhell@educatis-rpo.nl?
Adreslijst
Na de zomervakantie willen we een overzicht meegeven met adresgegevens van de kinderen
die in de plusklas zitten. Als u bezwaar heeft tegen het verspreiden van sommige gegevens,
zoals bijvoorbeeld een telefoonnummer, wilt u dit dan laten weten voor de zomervakantie?
Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat u geen bewaar heeft tegen het verspreiden van
de gegevens onder de ouders van leerlingen die de plusklas bezoeken.
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Ouderavond
We willen u nu al vast laten weten dat D.V. dinsdagavond 3 november 2015 een ouderavond
staat gepland. Het thema van deze ouderavond is: “de sociaal emotionele- en
geloofsontwikkeling van het hoogbegaafde kind”. We nodigen voor deze avond een spreker
uit. Reserveert u alvast deze avond in uw agenda?
Belangrijke data
25 augustus 2015: eerste schooldag plusklas
1 september 2015: informatieavond
3 november 2015: ouderavond
Met vriendelijke groet,
mede namens de leerkrachten van de plusklas,
Arjan van Hell
Beleidsmedewerker Educatis
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