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Ouderavond 13 november 

  
De ouderavond Mediawijsheid op 13 november jl. heeft veel positieve reacties 
opgeleverd. Ouders en leerkrachten spraken, onder begeleiding van mediapedagoog 
Marije Lagendijk, over het veilig gebruiken van beeldschermen en het creëren van 
bewustzijn door de mediaopvoeding. Als u vragen heeft of behoefte heeft aan meer 
informatie, kunt u de hand-out en de bijlage met tips en links raadplegen of een kijkje 
nemen op www.mediaopvoeding.nl.   
 
Graag horen we of u mee wilt denken over een onderwerp voor de ouderavond van 
november 2020. 
 

Beeldcoaching door Cindy Meerbeek 

 
Beeldcoaching is een methode van begeleiding waarbij korte video-opnamen in de groep 
worden gemaakt. Het doel hiervan is het begeleiden van leerkrachten bij hun 
onderwijskundige taak en het ontwikkelen van hun handelen. Er worden slechts korte 
fragmenten van de opname gebruikt. Belangrijke uitgangspunten zijn b.v. de sfeer in de 
groep, hulp aan individuele leerlingen, de manier waarop de groep werkt en de manier 
waarop de leerkracht les geeft. In een coachend gesprek gaat de intern begeleider met de 
leerkracht de beelden bekijken. Soms zal dit gesprek aanleiding zijn voor verandering. Het 
spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn en worden direct na 
coaching vernietigd.  
 
Wanneer het inzetten van beeldcoaching specifiek gaat om 1 leerling, dan zal uiteraard uw 
instemming voor het maken van filmopnamen worden gevraagd. 
 
Indien u bezwaar heeft dat uw kind in de groep gefilmd wordt, wilt u dit dan voor 1 
februari 2020 via de mail aan Cindy Meerbeek kenbaar maken? U kunt haar via 
ib@dorpsschool.nl ook vragen stellen over beeldcoaching. 
 

Hart voor de Achterhoek 

 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u bedankt voor uw stem voor de actie ‘Hart voor de 
Achterhoek’. Het fantastische bedrag van € 404,27 wordt, zoals eerder vermeld, niet 
uitgegeven aan Cultuur, Kunst en/of Muziek, maar is door de OR gebruikt voor het 
aanschaffen van schoolshirts met het nieuwe logo.  
 

mailto:info@dorpsschool.nl
http://www.dorpsschool.nl/
http://www.mediaopvoeding.nl/
mailto:ib@dorpsschool.nl
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Oproep van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van 
IJsselgraaf 
Beste ouders, verzorgers en medewerkers van De Dorpsschool, 

Zowel in onze scholen als in Scholengroep IJsselgraaf is het belangrijk dat er mensen 
meedenken over het beleid en de keuzes die gemaakt worden. Dit meedenken kan op de 
school in de medezeggenschapsraad (mr) en in de scholengroep in de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (gmr). Net als in de mr zitten in de gmr personeelsleden en 
ouders. Zij adviseren de bestuurder over verschillende organisatorische zaken, de 
verdeling van de financiën over de scholen en de stichting, de hoeveelheid medewerkers 
op de scholen, het samengaan van scholen, het ontwikkelen van de organisatie, kortom 
over allerlei zaken vanuit de scholengroep die een effect hebben op de scholen en 
daarmee dus op het onderwijs. 

In het afgelopen jaar hebben we dit als klein team gedaan, bestaande uit twee ouders en 
twee leerkrachten. Om goed invulling te kunnen geven aan medezeggenschap zijn we op 
zoek naar betrokken ouders en leerkrachten die met elkaar en met de bestuurder een 
verdere impuls willen geven aan de organisatie. Heb je affiniteit met financiën of met 
kwaliteitsbeleid of wellicht heb je vooral veel zin in ontwikkeling? Dan nodigen we je graag 
uit om je bijdrage te leveren. Ervaring in het onderwijs is absoluut geen noodzaak, juist de 
ervaring van buiten maakt dat we met elkaar tot nieuwe inzichten kunnen komen. 

Wil je meer informatie over wat het inhoudt? Kom gerust een keer een vergadering bij 
wonen, maar bellen met de voorzitter, Martine Klanderman, mag zeker ook (obs Mozaïek 
0314-365052, op ma/di/wo). 

Website van De Dorpsschool 

 
Sinds september 2019 hebben wij een nieuwe website die u kunt bezoeken via 
www.dorpsschool.nl. We krijgen regelmatig positieve reacties op de site en merken dat 
nieuwe ouders ons nu beter kunnen vinden. 
De website blijft voorlopig nog in ontwikkeling. In de afgelopen periode hebben we b.v. 
foto’s geplaatst van team-, ouderraad- en medezeggenschapsraadleden en de nieuwe 
schoolgids is nu via de site beschikbaar.  
 
We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt én dat de informatie 
aansprekend is voor alle belangstellenden. Graag horen we welke informatie volgens u 
nog ontbreekt via maritranzijn@dorpsschool.nl. 

 

Parro 

  

Sinds de zomer van 2019 maken we gebruik van Parro om u te informeren over schoolse 
zaken. U kunt ons ook via Parro bereiken voor korte vragen, een aanmelding voor hulp bij 
een activiteit of een ziekmelding, De reacties op het gebruik van Parro zijn doorgaans 
positief. Een enkele keer horen we ook dat de hoeveelheid berichten overweldigend is. Als 
u vragen, opmerkingen of verbetervoorstellen heeft over de berichtenstroom, wilt u deze 
dan sturen naar ict@dorpsschool.nl. Alle input om de communicatie tussen school en 
ouders te verbeteren is van harte welkom. 
 

http://www.dorpsschool.nl/
mailto:maritranzijn@dorpsschool.nl
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Babynieuws 

 
Op donderdag 5 december zijn Jasper (leerkracht groep 8) en zijn vrouw Cynthia trotse 
ouders geworden van hun 2e dochter Fiene Anna. Jasper heeft samen met zijn gezin 
genoten van zijn verlof en heeft inmiddels zijn werkzaamheden weer met plezier 
opgepakt.  
 
José Dekker (leerkracht groep 6/7) en haar vriend Christian verwachten eind mei hun 
eerste kind. De vervanging van José is al besproken met de afdeling P & O van het 
bestuurskantoor van Stichting IJsselgraaf. Zodra er meer informatie is, zal ik de ouders van 
de groep informeren. 
 

Vuurwerkafval inzamelen 

 

Op woensdag 8 januari 2019 kunnen de kinderen tussen 14.00 uur en 16.30 uur de 
kerstbomen en de zakken vuurwerkafval afleveren bij de gemeentewerf aan het Hoge 65 a 
te Vorden. 
 

 Prettige vakantie 

 
Het werken op een basisschool is dagelijks dynamisch en interessant. We hebben in het 
afgelopen half jaar met veel plezier gewerkt aan de leukste en meest zinvolle manier om 
uw kind(eren) te begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling.  
Het team is daarbij ook volop aan het ontwikkelen en experimenteren rond de volgende 
thema’s: 

• het inzetten van rekencircuits met de materialen van Met Sprongen Vooruit 

• het leren programmeren met de Beebot, de Ozobot, Technisch lego en de Robot 
Pro-bot 

• het werken in hoeken in groep 1 t/m 4 

• diversiteit m.b.t. knutselopdrachten 

• verdieping in de ontwikkelgesprekken van groep 1 t/m 8  

• de ontwikkeling van MijnRapportfolio 

• de ontwikkeling van Blink (zaakvakkenmethode voor groep 5 t/m 8) 
 
We verwachten dat u over enkele van deze onderwerpen via uw kind(eren) informatie  
heeft gekregen. Als u meer belangstelling heeft, kun u natuurlijk ook de leerkrachten 
benaderen. Zij staan u graag te woord. 
 
Namens het team van De Dorpsschool, dank ik u hartelijk voor uw vertrouwen en de fijne 
samenwerking in 2019. We wensen u een gezellige en rustige vakantie toe.  
Graag tot 6 januari 2020! 
 
Hartelijke groet, 
 
Marit Ranzijn 
 



 

 

 

 

 

 

4 

 Agenda januari 

  

Heeft u al ontdekt dat de agenda ook in Parro is verwerkt? 

 

Van 7 t/m 9 januari 2020 wordt er schoongemaakt in groep 1 t/m 4. U kunt via Parro een 

berichtje sturen naar de leerkracht van uw kind(eren) als u ons daarbij wilt helpen.  

 

De volgende nieuwsbrief komt uit als er weer nieuws is. 

 



Het is belangrijk om te praten over wat je kind online doet. Stel vragen en zorg dat je

weet wat er speelt, wat ze doen en hoe die apps of spelletjes werken. Dit kun je vragen:

- Hoe was het online?

- Wat was het leukste dat je vandaag meegemaakt hebt online?

- Wat zou jij nou nooit aan iemand vertellen online?

- Wat mogen anderen wel van je weten?

En denk er aan: laat OMA thuis! Strooi niet direct met je eigen opvattingen, meningen of

adviezen. Maar laat je kind vertellen!

Je hebt als ouder de plicht om je kind te begeleiden en te beschermen. Dat
geldt ook voor het gebruik van digitale media. Het gebruik van social media

(Instagram, YouTube e.d.) is wettelijk pas toegestaan vanaf 16 jaar. Geef je
eerder toestemming, dan zal je ze dus moeten begeleiden. Controleer de

telefoon van je kind niet stiekem als ze slapen. Maar kijk samen met ze naar
hun online gedrag en geef ze uitleg en hulp waar nodig.   

MEDIAOPVOEDING

PRAAT!

BELANGRIJK BIJ MEDIAOPVOEDING:

Weet wat je

kind doet en

met wie

Maak bewuste

keuzes en

duidelijke

afspraken

Zorg voor

balans tussen

online & offline

CONTROLE?

www.bureaujeugdenmedia.nl 
marije.lagendijk@bureaujeugdenmedia.nl 

http://www.bureaujeugdenmedia.nl/
http://bjm.nl/


MEDIAOPVOEDING

MEER LEZEN?

DIGITALE ZWEMLES
Je gooit je kind niet in het diepe zonder zwemdiploma. Gek genoeg gooien we ze vaak

wel in het diepe als we ze een telefoon of tablet in handen geven. Kinderen kunnen

niet zonder digitale zwemles. De Media Diamant is een handvat om die zwemles vorm

te geven. Het geeft je, per leeftijdscategorie, richting, informatie en tips over hoe je

betrokken en bewust met mediaopvoeding om kunt gaan.

www.mediawijsheid.nl/mediadiamant 

WAT IS GESCHIKT?
Op MediaSmarties vind je allerlei apps,

websites, films, boeken e.d. die geschikt zijn

voor kinderen. Je kunt zoeken op leeftijd, maar

ook op thema. 

www.mediasmarties.nl

VERSLAAFD?

Ben je (een beetje) verslaafd aan je

telefoon en wil je je kinderen een 'beter'

voorbeeld geven? Misschien helpt dit:

 

 

 

WWW.MEDIAWIJSHEID.NL

- App QualityTime: geeft inzicht in je gebruik

-Zoek op 'app Pomodoro techniek' en je vindt

verschillende apps die je helpen om je beter te

concentreren zonder afleiding van je telefoon.

WWW.MEDIAOPVOEDING.NL

WWW.BUREAUJEUGDENMEDIA.NL

marije.lagendijk@bureaujeugdenmedia.nl 

STRIJD

Ruzie over schermtijd. Bijna elk gezin heeft er mee te maken. 

Wees niet bang voor deze strijd. Het is belangrijk dat kinderen leren dat zij zichzelf ook kunnen

vermaken zonder scherm. Dat zij creatieve oplossingen bedenken voor problemen waar ze

tegenaan lopen. Dus trek ze af en toe achter dat scherm vandaan en wees stellig. Is dat leuk om

te doen? NEE. Wordt de sfeer in je gezin daar gezelliger op? NEE. Maar wees gerust: die situatie

is tijdelijk. Ze vinden altijd iets anders om te gaan doen. Soms al snel, soms duurt dat iets langer.

Maar gun ze die momenten. Het is zo goed voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen! 

 

www.bureaujeugdenmedia.nl 

https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/
http://www.mediasmarties.nl/
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/
http://www.qualitytimeapp.com/
https://www.mediaopvoeding.nl/
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/


HANDIGE TIPS
MEDIAOPVOEDING

PER ONGELUK

SCHERMTIJD

Het is belangrijk dat er een goede balans is tussen online zijn en offline zijn.

Online zijn, zorgt voor een grote hoeveelheid afleiding en prikkels. Deze

afleiding zorgt er voor dat we nog maar zelden even niets aan ons hoofd

hebben. Zonde, want die rust is juist zo gezond voor ons. We hebben het

nodig om de signalen van ons lijf te voelen en om te ontdekken welke

talenten en drijfveren we van nature in ons hebben. 

Dus kijk niet alleen naar het aantal uren dat je kind online is, kijk wat ze doen,

met wie en zorg dat er nog genoeg tijd overblijft om echt even te 'niksen'. 

Kinderen vertellen het vaak niet aan hun ouders als je online iets naars mee maken omdat ze bang
zijn dat ze dan niet meer op internet mogen. Veel ongeschikte en ongewenste informatie komen
kinderen per ongeluk tegen. Of ze krijgen het ongevraagd doorgestuurd. Straf ze niet door hun
telefoon in te nemen, maar help ze hoe ze zulke situaties in het vervolg kunnen voorkomen.

HELP! Goede, betrouwbare hulpsite voor kinderen en jongeren zijn:

www.kindertelefoon.nl - Elke dag bereikbaar voor bellen of chatten (tot 18 jaar)

www.pestweb.nl - Info en hulp over (online) pesten

www.gripopjedip.nl - info en hulp over depressie

www.sense.info - Betrouwbare en goede informatie over seks en relaties

marije.lagendijk@bureaujeugdenmedia.nl 
www.bureaujeugdenmedia.nl 

https://www.kindertelefoon.nl/
https://www.pestweb.nl/
https://www.gripopjedip.nl/nl/Home/
https://sense.info/nl/
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