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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
Terburghtweg 1a - 5061 LA Oisterwijk - telefoon: 013-5234236 - e-mail: info.detovervogel@stgboom.nl 

 

 

Agenda van 4 mei t/m 17 mei 2019  

 
20 april t/m 5 mei Tulpvakantie 

Maandag 6 mei: Ramadan 

Dinsdag 7 mei: Vergadering OR 

Opening nieuw thema Jeelo ‘Zorgen voor jezelf en anderen’ 

Woensdag 8 mei: Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 9 mei: Theater show, thema gezond voor unit 2, 3 en 4 

Vrijdag 10 mei: Filmuurtje door de leerlingenraad georganiseerd. 

Woensdag 15 mei: - Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

- Klassenfoto’s worden gemaakt. 

Donderdag 16 mei: Voorstelling Tiliander unit 4 

Vrijdag 17 mei: Tovervogeldag 

 

Volgende Tovergevogel verschijnt op 16 mei 

 

Vanuit de school  

 
Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2019-2020 

Zoals u wellicht al gezien hebt, is 5 mei in 2020 een verplichte vrije dag. Omdat deze dag vlak 

na de tulpvakantie valt heeft Stichting BOOM besloten om 4 mei ook vrij te geven. Voor BS de 

Tovervogel wordt dit een studiedag. In de praktijk betekent dit dat de kinderen vrij zijn van 20 

april t/m 5 mei. Voor de volledigheid hierbij het (aangepaste) vakantierooster. 
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1e schooldag 19 augustus 2019 

Herfstvakantie 14 oktober t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020 

2e Paasdag 13 april 2020 

Tulpvakantie 20 april t/m 5 mei 2020 

Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 

2e Pinksterdag 1 juni 2020 

Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020 

 

Op 6 december worden de leerlingen van unit 1 en 2 om 10.30 uur op school verwacht. 

 

Dit schooljaar vallen alle studiedagen voor het team in vakanties en op woensdagmiddagen. 

Dit heeft te maken met het verplichte aantal lesuren dat kinderen in 8 jaar moeten maken. 

Door de overstap naar het continuerooster vier jaar geleden hebben we weinig studiedagen op 

lesdagen in kunnen roosteren om aan 7520 uur te komen. 

 
Klassenfoto’s 

Op woensdag 15 mei worden er weer klassenfoto’s gemaakt. 

Over het bestellen van de foto’s hoort u later meer. 

 
Filmuurtje 

Na de vakantie, op vrijdag 10 mei, organiseert de leerlingenraad het filmuurtje. 

In alle lokalen draait er een film. Kinderen kiezen vooraf wat ze willen zien. 

Kinderen mogen een knuffel en/of kussen meenemen. 

 

Jeelo 

Na de meivakantie, op dinsdag 7 mei, starten we met het nieuwe thema: Zorgen voor jezelf en 

de ander. 

We openen het thema met korte dansworkshopjes in de klassen en we sluiten de dag af met 

ons geleerde dansje, samen op het schoolplein. 

Voor unit 1 is er tijdens het thema in de speelzaal een voorstelling over Oma Nellie en gezond 

leven. Voor de andere klassen is er een show in de speelzaal rondom het thema. 

Ook de Tovervogeldag (de verjaardag van de school) vindt plaats in deze periode en zal ook in 

het teken staan van gezond leven. 

Kunt u na de meivakantie iets betekenen voor een unit of voor de klas van uw kind, rondom 

dit thema? We horen het graag! Carla: C.claassen@stgboom.nl 
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Tovervogeldag ‘Gezond’ 

Zoals u hierboven al hebt kunnen lezen, staat het Jeelo thema centraal op deze dag. 

Op vrijdag 17 mei vieren we de verjaardag van de school. Een dag vol leuke, nieuwe dingen! 

Verder zoals altijd van 8.30 tot 14.30 uur, met een fruitmoment en een lunch zoals iedere dag. 

De kinderen nemen dus gewoon fruit, drinken en een lunchpakketje mee. 

Een aantal puntjes die wel handig zijn om te weten: 

- De kinderen blijven om 8.30 uur buiten. Ze gaan dus niet eerst naar binnen. We 

verzamelen buiten, bij de leerkracht en openen de dag met een 

lied/ochtendgymnastiek. De kinderen van unit 1 verzamelen in de gekleurde vakken op 

het plein (zoals bij het ophalen van de kinderen) 

Danst u met ons mee?! 

- In de school komt een gezond, groot buffet te staan. In de klassen wordt er na de 

meivakantie over gesproken. Kinderen (of groepjes kinderen) die het leuk vinden om 

iets te maken voor dit buffet kunnen zich opgeven. U hoort hier nog over. 

- Kinderen van unit 1, 2 en 3 graag een leeg, navulbaar flesje meegeven voor het maken 

van smaakwater. 

- Kinderen van unit 4 graag oude tijdschriften mee laten nemen. Deze kunnen nu al in de 

klas verzameld worden. 

- Kinderen van unit 3 en 4 nemen gymkleding mee. 

- We sluiten de dag samen buiten af. 

En nogmaals een oproep: 

We zoeken voor deze hele dag nog wel ouders die willen helpen!! 

Graag mailen naar Nienke Barends: barends@hotmail.com 

 

Aanmelden broertjes/zusjes 

Oproep aan ouders: als uw zoon/dochter dit schooljaar of volgend schooljaar 4 jaar wordt, wilt 

u hem/haar dan zsm aanmelden? Dan weten we hoeveel leerlingen nog instromen in unit 1 en 

kunnen we daar rekening mee houden bij de groepsindeling. 

 
Feedbackgesprekken, gevoerd door Sjannie, met leerlingen uit leerjaar 8 

Van januari t/m maart 2019 heb ik met alle leerlingen van leerjaar 8 een individueel 

feedbackgesprek gehad. Ter voorbereiding hebben de leerlingen vooraf 4 vragen ontvangen als 

uitgangspunt op dit gesprek. 

1. Welke 3 tops wil je de Tovervogel geven? 

2. Welke 3 tips wil je de Tovervogel geven? 

3. Wat wil je echt nog even kwijt? 

4. Wat wens je de Tovervogel toe? 
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Daarnaast hebben we ook nog gesproken over het voortgezet onderwijs en de overstap daar 

naar toe, het kamp, de musical et. Tenslotte mochten de leerlingen de Tovervogel een punt 

geven. Om met dat laatste te beginnen, de kinderen geven de Tovervogel een 8.6 

Wat meteen opviel was dat de kinderen het vrij gemakkelijk vonden om tops te benoemen. 

Tips of dingen die we nog kunnen verbeteren, daarvoor moesten ze wel wat dieper graven. 

Vrijwel alle kinderen benoemen dat de Tovervogel een school is waar een fijne sfeer heerst. 

Waar je geholpen wordt als je iets niet goed kunt, waar je altijd een nieuwe kans krijgt, waar 

de leraren vriendelijk en behulpzaam zijn en waar leuke activiteiten georganiseerd worden. 

Ook werd genoemd dat je op de Tovervogel mee mag denken en dat er echt naar je wordt 

geluisterd. 

Kinderen vinden het niet vanzelfsprekend dat we een mooi gebouw en een fijn schoolplein 

hebben, ze benoemden het regelmatig. Evenals die toffe chromebooks. 

Sommige kinderen vinden het unitonderwijs een echte vooruitgang, één leerling vindt het zelfs 

heel stoer dat de Tovervogel dit gedaan heeft. Er zijn echter ook kinderen die liever het oude 

systeem hadden en het juist jammer vinden dat zij in hun laatste jaar nog moeten wennen aan 

een nieuw systeem. 

Als tips of zaken die nog kunnen verbeteren noemen de kinderen het overblijven. Hierbij wordt 

meteen aangegeven dat ze daar zelf ook nog wel iets in kunnen leren. Kinderen noemen ook 

nog dat ze graag wat langer buiten wilden spelen en dat de kapstokken niet toereikend zijn. 

Verder benoemen kinderen dat er meer gestraft mag worden. Verder werd regelmatig 

genoemd dat het echte “groep 8 gevoel” gemist werd, doordat we in stampgroepen werken. 

Hierbij werd wel de verwachting uitgesproken dat dit zou veranderen als met musical en 

voorbereidingen kamp gestart werd. Overigens wordt iedereen heel enthousiast bij het kamp 

en de musical. Daar wordt echt naar uitgekeken. Een enkeling ziet wat op tegen de lange 

fietsrit of wellicht heimwee. De meeste kinderen nemen niet graag afscheid van de Tovervogel, 

maar in het algemeen zijn ze er wel aan toe om naar het VO te gaan. 

Alle kinderen wensen ons veel geluk en een mooie toekomst tegemoet. En dat wensen wij hen 

natuurlijk ook. 

Ik wil alle kinderen van leerjaar 8 heel erg bedanken voor de fijne en inspirerende gesprekken. 

Met jullie feedback gaan wij zeker iets doen! 

 
(tussentijdse) Evaluatie 6 maanden onderwijsvernieuwing op BS de Tovervogel 

Bronnen: 

· Studiemiddag 21 november 2018 

· Enquête leerlingen unit 2 t/m 4 

· Enquête ouders (87 ouders hebben deze ingevuld) 

· Gesprekken met MR en Ouderpanel 
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· Informele gesprekken met ouders 

· Studiemiddag 27 maart 2019 

De rode lijn van alle enquêtes en gesprekken is dat met name het pedagogisch klimaat op 

onze school als zeer positief wordt beoordeeld. Zowel door het team als leerlingen, als ouders. 

De samenwerking, het plezier waarmee men naar school gaat, betrokkenheid en enthousiasme 

zijn termen die we vaak lezen en horen. 

Als we kijken naar de vraag: past het unitonderwijs bij mij (als leerkracht, als leerling en/of als 

ouder) dan wordt deze vraag wisselend beantwoord. Veruit de meeste leerlingen vinden deze 

manier van werken fijn. Leerlingen uit leerjaar 8 geven ons soms zelfs een compliment voor 

deze “gewaagde: stap. Maar er zijn zeker ook ouders en leerlingen die het oude systeem beter 

en fijner vonden. Opvallend is dat het hier altijd leerlingen uit de bovenbouw betreft, dus 

leerlingen die het langste in het oude systeem gewerkt hebben. Het zijn echter ook de 

leerlingen uit unit 4 die de keuzevrijheid en het eigenaarschap het meest waarderen. 

Leerlingen van unit 2 kijken je vooral vragend aan als je in gesprek gaat over “vroeger en nu”. 

Zij hebben weinig herinneringen aan het oude systeem. 

Een heel belangrijk punt voor ons als team is en was: zien wij de leerlingen wel goed genoeg? 

Dit is heel vaak ter sprake gekomen tijdens gesprekken en vergaderingen voorafgaand aan de 

onderwijsvernieuwing. Vandaar dat we er expliciet naar gevraagd hebben bij leerlingen en 

ouders. 55 van de 87 ouders geven aan dat hun kind goed gezien wordt door de leerkracht. 4 

ouders geven aan dat dit niet het geval is, de overige ouders weten het niet. Ook de leerlingen 

vinden in het algemeen dat hun leerkracht er voor hen is en dat ze er altijd bij terecht kunnen. 

Leerkrachten vinden het heel positief dat je als team in de unit samen werkt en kijkt naar 

kinderen. Elkaars expertise wordt ingezet. En ook al was het geen doel voor de 

onderwijsvernieuwing; het is gebleken in deze krappe arbeidsmarkt waarbij invallers niet te 

vinden zijn, we de afwezigheid van leerkrachten goed op kunnen vangen. 

De inloop en het rekenplan zijn zowel inhoudelijk als organisatorisch goed van de grond 

gekomen. Het thematisch onderwijs heeft wat langer op zich laten wachten, maar inmiddels 

zijn we met Jeelo gestart. 

Als we kijken naar de punten waar we nog op in moeten zetten dan zijn dat: effectieve leertijd 

(sommige ouders geven aan dat ze de organisatie ietwat rommelig en chaotisch vinden), zicht 

op en aanpak bij (zorg)leerlingen en borgen van de resultaten en doorlopende lijnen. Hiermee 

zijn we al aan de slag gegaan, onder meer door de studiemiddag met Ellen Emonds. Er zijn 

plannen gemaakt om de resultaten die we ook weer gemeten hebben bij de Cito toetsen in 

januari/februari op hetzelfde niveau te houden en/of te verbeteren. We hebben gezien dat het 

in een aantal leerjaren heel goed gaat, maar in sommige leerjaren een tegenvallend resultaat 

is geconstateerd. Daarmee zijn we in de units meteen en voortvarend aan de slag gegaan. 

We hebben geleerd dat we met vertrouwen en geduld verder gaan met onze 

onderwijsvernieuwing. Autonomie en eigenaarschap zijn geen zaken die als vanzelfsprekend 

Donderdag 18 april 2019 Nr. 16 5 

http://www.oisterwijknieuws.nl/category/oisterwijk-dorp/waterhoef/
https://www.facebook.com/waterhoef


Meer nieuws uit onze wijk? Kijk op Wijknieuws Waterhoef! http://www.oisterwijknieuws.nl/category/oisterwijk-dorp/waterhoef/ 

Of like en volg de facebookpagina van Wijknieuws Waterhoef: https://www.facebook.com/waterhoef 

 

door alle kinderen eigen gemaakt worden. Sommige kinderen kunnen dat en anderen moeten 

aan de hand genomen worden in dat proces. We hebben tools gekregen om beter in kaart te 

brengen hoe het zit met zelfsturing en autonomie bij 

leerlingen. En hoe we daar op in kunnen spelen. Duidelijke kaders zijn en blijven belangrijk. 

Daar word je op aangesproken op de Tovervogel, maar daarbinnen is er ruimte. Soms is die 

ruimte groot en soms is die ruimte (nog) maar heel klein. Dat kan per kind verschillend zijn. 

Het kan ook zijn dat die ruimte tijdelijk klein is. 

We hebben geleerd dat we op de goede weg zijn, maar dat we nog niet op het eindpunt zijn. 

Het is een natuurlijk proces dat bij alle scholen waar veranderingen zijn plaatsvindt. Belangrijk 

is dat we de vinger goed aan de pols houden en voor ogen hebben waar de verbetering nog 

plaats kunnen vinden . Dat blijven we met elkaar doen. 
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