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Voorwoord
Beste ouder(s)/verzorger(s)
We zijn alweer in de allerlaatste schoolweek van het schooljaar 2016-2017. Wat is de tijd
snel gegaan! Onze oudste leerlingen sluiten het jaar af met een uitje en optreden. Ze
brengen hun laatste nacht door op de Fonkel voordat ze uitvliegen naar het Voortgezet
Onderwijs. Trots zijn wij op hoe zij zich ontwikkeld hebben. Heel veel succes en plezier
gewenst op jullie nieuwe school.
Als team kijken we terug op een roerig schooljaar. Met name het tijdelijk wegvallen van
Petra en de wisselingen die dat met zich meebracht was best moeilijk. De herstelperiode
van Petra gaat minder vlot dan gehoopt. Het gaat naar omstandigheden goed met haar
maar het herstel zal nog enige tijd vergen. Tot terugkeer van Petra, zal ik de taken van
Petra blijven overnemen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Veel ouders hebben we weer mogen ontmoeten bij de gesprekken die gevoerd zijn en
bovenal…………wát hebben de kinderen ontzettend veel geleerd. Niet alleen qua rekenen
en taal maar vooral in het kunnen afstemmen op hun omgeving. Op het samenspelen en
samenwerken. Het leren een hulpvraag stellen, hoe je een conflict oplost! Vele positieve
ontwikkelingen die we zien, mogelijk gemaakt door de kanjers van leraren en
onderwijsassistenten die dagelijks met ze werken. Voor nu wensen wij iedereen ook
namens Petra een hele fijne zomervakantie toe! Graag tot volgend schooljaar
Namens het team.
Marlon van Sorgen
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Leerklimaatonderzoek van de Fonkel
door
Dr. G.H.P van der Helm, drs. Karin Putman
In mei 2016 heeft de Fonkel aan de Jachtlaan in Ede in samenwerking met de
Hogeschool Leiden en de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar het
leerklimaat dat wordt ervaren door de leerlingen. Het leerklimaat is bepalend voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en een voorwaarde voor didactische
ontwikkeling. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten.
Uit de resultaten is gebleken dat binnen de Fonkel college in vergelijking tot andere
scholen een zeer positief leerklimaat aanwezig is. Docenten zijn volgens de leerlingen
responsief naar leerlingen, houden goed rekening met de beperkingen van de leerlingen
en streven naar en optimale ontwikkeling binnen de mogelijkheden van de individuele
leerlingen. De leerlingen voelen zich veilig op school en rapporteren veel groei. Dit is heel
bijzonder, omdat tijdens het afgelopen jaar er maar liefst 41 kinderen in crisis de school
binnenkwamen. In de regel betekent dit volle klassen, veel verschuivingen en disruptief
gedrag omdat een schooltransitie zeker voor deze kinderen heel ontregelend werkt. Dan
kelderen de uitslagen van het leerklimaat en de veiligheid vaak flink, maar dat dat bij de
Fonkel niet het geval was ten opzichte van de meting in oktober geeft de bijzondere
kwaliteit van de school aan. Dat is ook een groot compliment voor de docenten, de
klasse-assistenten en het management. Teamleider Marlon van Sorgen is daarbij ook in
staat gebleken om al deze uitdagingen in goede banen te leiden.
De Fonkel streeft ernaar regelmatig onderzoek te doen om deze kwetsbare groep
leerlingen datgene te kunnen bieden wat ze nodig hebben en de docenten daarin te
ondersteunen. Tevens worden er in samenwerking met de Hogeschool Leiden en de UvA
in de toekomst door middel van praktijkgericht onderzoek in samenwerking met de
leerkrachten gezocht naar antwoorden op dringende vragen vanuit de beroepspraktijk.
Praktijkgericht wijst uit dat een dergelijke aanpak kan leiden tot nog betere
leerresultaten maar ook tot beter sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen
alsmede persoonlijkheidsontwikkeling. Of zoals een ouder dat naar de teamleider
verwoordde: ‘sinds mijn kind hier is heb ik mijn kind weer terug’.
Dr. Peer van der Helm is lector aan het Expertisecentrum Jeugd bij de Hogeschool
Leiden, drs. Karin Puman coördineert vanuit het Expertisecentrum Jeugd de
onderzoeken.
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SchouderCom
Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Fonkel,
Zoals u wellicht heeft gelezen in de nieuwsbrief is groep 8 dit jaar gestart
met een pilot oudercommunicatie. Hiervoor is de Schoolpraatapp getest.
Deze heeft helaas niet opgeleverd wat we ervan hadden verwacht.
Een andere school binnen het bestuur van De Onderwijsspecialisten was erg enthousiast
en heeft goede ervaringen met SchouderCom.nl. Daarom hebben wij met de ouders van
groep 4 onderzocht of deze manier van communiceren ook voor onze school passend is.
SchouderCom.nl is een veilig en besloten ouderportaal voor de online communicatie
tussen school en ouders. De belangrijkste voordelen zijn grote tijdsbesparingen,
overzichtelijke communicatie, en een laagdrempelige bereikbaarheid voor alle gebruikers.
Naast berichtenverkeer heeft de school de beschikking over diverse andere
communicatiemiddelen, zoals polls en enquêtes, nieuwsbrieven en blogs met foto’s.
Ook de uitnodigingen voor handelingsplanbesprekingen zullen straks middels een
gesprekkenplanner op deze app verstuurd worden.
Om bovenstaande voordelen samen met ons te gebruiken heeft u een gebruikersaccount
nodig. U ontvangt begin schooljaar 2017-2018 een uitnodigingsmail vanuit
SchouderCom.nl. Via de link in die mail, kunt u uw gebruikersaccount aanmaken.

Stukje van ouder over SchouderCom
"Mij is gevraagd een stukje te schrijven over SchouderCom. Ik vind de app fijn in
gebruik. Het is leuk om te zien dat de leraressen foto's doorsturen van de kinderen, zo
zie je ook hoe ze het doen in de klas. Vragen zijn ook zo gesteld, gewoon door heel
simpel een privé berichtje te sturen. Wat ik ook een groot voordeel vind is dat afspraken,
voor bijvoorbeeld de handelingsgesprekken, zo gemaakt zijn. Je krijgt verschillende data
en tijd opties, en kan zelf uitkiezen welk moment jou het beste uitkomt. Wat mij betreft
ideaal!"
Ouder groep 4

MR
Vanaf volgen schooljaar zal Juf Karin gaan deelnemen aan de MR. Juf
Maaike staat ook in de schoolgids als nieuw MR lid, maar aangezien Maaike
gaat starten in een nieuwe baan, zal zij de MR niet komen versterken.
We zijn als MR blij dat Karin ons komt ondersteunen en verheugen ons op
haar inbreng.
We wensen iedereen een mooie en goede vakantie !
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Kleuternieuws
Nu was het onze beurt.
Woensdag 21 juni was het kleuterfeest.
We hebben een super dag gehad.
Springkussen, piratenschat zoeken, T-shirt versieren en natuurlijk lekker eten en
drinken.
Bedankt lieve kleuters voor de geweldige dag.

Column leerling
Hallo lieve juffen. Van de vakantie ga ik naar Oekraïne. En we hebben daar een rivier en
een zomerhuisje. En dat is op een leuke plek
Buiten de stad en de stad is een leuke plek daar en dichtbij mijn
zomerhuisje zit een dorp. En de stad heet: Rivne. En er zijn mensen die ik
ken. Zoals: Lena, Wowa, Micha, Toma, Denis ,kleine Denis, Wlada, Alek,.
Dat zijn fijne mensen. Én. Ze doen vaak een spel dat er aan het rad word
gedraaid en er komt een bal uit en dat nummer glas uit. En dat is bij Alek
thuis
Groetjes Daniël
Lieve juf Maaike en juf Lisanne van me. Ik ga jullie heel erg missen en ik
hou van jullie en ik wil eigenlijk helemaal jullie niet verlaten
Groetjes en heel veel kusjes van Shylana

Schoolfotograaf
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Wij zijn heel tevreden met onze “nieuwe” fotograaf.
Wij hopen dat u dit deelt met ons.
Wij hebben voor volgend jaar gereserveerd en wel op de datum 5 april 2018
Zet u dit alvast in de agenda.
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Groepen verdeling- leerkrachten en onderwijsassistenten
Groep 1-2

: Lonneke en Marleen

Groep 3
Groep 4
Groep 5A
Groep 5-6 B
Groep 6-7 A
Groep 7-8 B
Groep 8 A
Structuur groep
Plus groep

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Katja en Jerney
Evita en Linda
Marcel
Linn en Hermien
Nienke en Sharon
Maarten
Joyce
Lisanne en Jerney
Aniek en Paulien

Rowan
Karin
Hanna
Brigitte
Brigitte
Hanna
Nicole
Nicole
vacature en Marleen
Laura en vacature

Juf Maaike en Juf Auke moeten we helaas volgend jaar missen. Beide juffen gaan een
nieuwe uitdaging aan.
Wij, en zeker ook de kinderen zullen hen gaan missen! Ontzettend bedankt voor jullie
inzet, enthousiasme en collegialiteit.
We wensen ze veel succes op een nieuwe werkplek.
We verwelkomen ook nieuwe collega’s.
Juf Hermien
leerkracht groep 5-6 B
Juf Linda
leerkracht groep 4
Juf Nienke
leerkracht groep 6-7A
Juf Laura
onderwijsassistent Plus groep
Van harte welkom op de Fonkel en veel plezier op jullie nieuwe werkplek.
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Gymrooster
Maandag
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4
Groep 5A
Groep structuur
Groep PLUS
Groep 7-8 B

Woensdag
Groep 5A
Groep 5-6B
Groep structuur
Groep 6-7A
Groep 7-8B
Groep 8A

Lonneke
Katja
Evita
Marcel
Lisanne
Aniek
Maarten

Marcel
Hermien
Jerney
Sharon
Maarten
Joyce

Vrijdag
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4
Groep 5-6B
Groep 6-7A
Groep PLUS
Groep 8A

Marleen
Jerney
Linda
Linn
Nienke
Aniek
Joyce

* Voor de gymles hebben de leerlingen een korte sportbroek, een t-shirt en
sportschoenen (geen zwarte zolen) nodig. Voor het douchen na de gymles zijn een
handdoek en douchschuim belangrijk. In principe douchen alle leerlingen van de
groepen 4 t/m 8 na de gymles. In overleg met ouders kan hiervan afgeweken
worden. De gymspullen moeten in een aparte tas meegenomen worden.

Verjaardagen
10
13
13
15
20
27

juli
juli
juli
juli
juli
juli

Lucas
Daniel
Mika
Bryan
Rayan Z.
Lucas

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

5B
5B
8A
6B
6A
2

30 juli
3 aug
8 aug
18 aug
21 aug
24 aug

Cain
Niek
Max
Adriaan
Jim
Leon

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

Plus
7A
5A
4
2
8A

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Handelingsplan gesprekken
De afgelopen periode zijn er weer handelingsplangesprekken geweest.
Veel ouders zijn op school geweest om de vorderingen van de leerlingen te bespreken.
Fijn dat u hier tijd voor maakt om de plannen samen te bespreken.
Samenwerking tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk en wij hopen dan ook u
volgend
jaar weer regelmatig te mogen verwelkomen. Vanaf dinsdag 29 augustus 2017 krijgt u
een uitnodiging om met de nieuwe leerkracht van uw kind het ouderarrangement door te
spreken.
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Hulp ouders
Wij bedanken de hulpouders en speciaal de ouders van de MR.

Vakantie en studiedagen 2017-2018
Eerste schooldag
21 augustus 2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en 2e paasdag
Meivakantie
2e pinksterdag
Zomervakantie

:
:
:
:
:
:
:

Studiedag (alle leerlingen vrij)
Studiedag (alle leerlingen vrij)

: 28 -8-2017
: 12-03-2018

Studiemiddag
Studiemiddag
Studiemiddag
Studiemiddag

(leerlingen
(leerlingen
(leerlingen
(leerlingen

om
om
om
om

12.45uur
12.45uur
12.45uur
12.45uur

Dag dat leerlingen om 12.45uur vrij zijn
Dag dat leerlingen om 12.45uur vrij zijn

vrij)
vrij)
vrij)
vrij)

:
:
:
:

16-10-2017
25-12-2017
26-02-2018
30-03-2018
27-04-2018
21-05-2018
16-07-2018

tot
tot
tot
tot
tot

20-10-2017
05-01-2018
02-03-2018
02-04-2018
11-05-2018

tot 24-08-2018

3-10-2017
2-11-2017
29-3-2018
29-5-2018

: 22-12-2017
: 13-07-2018

Mededeling
Vanaf het nieuwe schooljaar, verzoeken wij u dat de leerlingen van de Fonkel de fietsen
NIET MEER voor de school zetten. Deze fietsenstalling is gemaakt voor het Vester
College en staat inmiddels zo vol dat de leerlingen als ze naar de andere locatie moeten
de fiets moeilijk tussen de vele andere fietsen uitkrijgen.
Achter de school hebben wij een overdekte fietsenstalling die op slot gaat tijdens de
schooltijden en deze is bedoeld voor de Fonkel leerlingen.
Wil u zo vriendelijk zijn om dit met uw (pleeg) kind te delen.

Oproepje
Wie heeft er nog autootjes voor de kleuters (u mag ze afgeven bij de receptie)
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Luizenpluizen
In de eerste week na de zomervakantie op vrijdag, worden de kinderen gecontroleerd op
luizen.

Op deze dag graag geen gel en staartjes in het haar.
Alvast bedankt voor uw medewerking

Informatie
Meer informatie en nieuws kunt u vinden op onze
website De Fonkel
www.fonkel-ede.nl.
Voor info over Passend Onderwijs verwijzen wij u (ook) naar de websites van onze regio.
website passend-onderwijs PO http://www.swvrijnengeldersevallei.nl

