
 

 

 

 

 

 

 
Denklichtje 3 Volgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De begeleider stelt denk-
vragen, wanneer dit nodig 
is, om de leerling zo goed 
mogelijk te begeleiden bij 
het uitvoeren van zijn/haar 
plan. 
Hierin maakt de begeleider 
onderscheid tussen ver-
schillende leerlingen in 
zijn/haar groep(je). Er zijn 
leerlingen die al heel zelf-
redzaam zijn en anderen 
die meer begeleiding en 
ondersteuning nodig heb-
ben, ook als zij hier niet om 
vragen. 
De begeleider neemt af-
stand en geeft ruimte pas-
send bij de vaardigheden 
van de betreffende leerling. 
Dat kan zijn: ‘met de han-

den op de rug’ observeren 
hoe een leerling stap voor 
stap aan het werk gaat 
met een receptkaart in het 
kooklokaal. Maar ook: 
door sturende denkvragen 
te stellen de leerling bege-
leiden naar de volgende 
stap en de volgende stap 
op die receptkaart. 
Anders gezegd; de leer-
kracht sluit aan bij de zo-
ne van de naaste ontwik-
keling van de betreffende 
leerling. 
De leerling zelf zet, steeds 
opnieuw, zijn/haar denk-
licht aan en vraagt zich af: 
“Ga ik zo verder? Gaat het 
dan goed? Zal ik bijstu-
ren? Moet ik bijsturen? 
Hoe pak ik dat aan? Kan ik 
dat zelf? 
Heb ik hulp nodig?” 
 
Voor sommige leerlingen 
is dit een lastig denklicht-
je, ook als ze merken dat 
iets niet goed gaat, stop-

Laatste deel schooljaar 
We zijn alweer bijna bij het 
laatste deel van het school-
jaar. We zijn druk bezig 
met de voorbereidingen 
voor het schooljaar  
2018-2019. 
We zijn in gesprek over de 
groepsindelingen en de per-
sonele bezettingen. Het is 
ieder jaar weer een inge-
wikkelde puzzel waar we 
zorgvuldig mee om gaan. 
De Medezeggenschapsraad 
is betrokken bij de proce-
dure.  
Daarnaast leggen we de 
laatste hand aan de school-
gidsen voor SO en VSO en 
de nieuwe jaarkalender.  
Zodra er meer nieuws is, 
zullen we dit bekend ma-
ken. Tijdens de contact-
week in juli zullen we u in-
formeren over de groeps-
verdeling.  
 
BOL 
In de vorige nieuwsbrief 
hebben we al iets verteld 
over Begeleid Ontdekkend 
Leren (BOL) en de bijbeho-
rende denklichtjes. In deze 
nieuwsbrief zoomen we in 
op het derde denklichtje:  



soms tot gevaarlijke situa-
ties. Om de veiligheid te 
garanderen willen we ie-
dereen vragen om goed 
uit te kijken op de par-
keerplaatsen en de juiste 
rijrichting volgens de bor-
den te hanteren. Alvast 
hartelijk dank!  

 
Schoolreis en school-
kamp 
De komende periode staan 
de schoolreizen en kam-
pen weer gepland.  
Alle SO groepen gaan op 
dinsdag 22 mei op school-
reis; middenbouw Geel en 
middenbouw Oranje gaan 
naar Speelboerderij De 
Drentse Koe, bovenbouw 
Groen en bovenbouw 
Blauw gaan naar Attractie-
park Duinen Zathe.  
VSO Brugklas 1A en brug-
klas 1B gaan van 22 mei 
t/m 25 mei op school-
kamp, zij gaan drie dagen 
naar Vakantiepark Hun-
zedal.  
De VSO groepen 2, 3 en 4 
gaan donderdag 17 mei 
een dagje uit, zij gaan 
naar Attractiepark Hellen-
doorn.  
 
Nieuws van de Mede-
zeggenschapsraad (MR)  
 
De ouderavond van 27 
maart 2018. 
Als MR kijken we terug op 
een mooie inhoudelijke 
ouderavond. We hebben 
een presentatie gehad van 
dhr. Teade de Boer van  
Effectief Onderwijs over 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pen ze niet met de taak of 
opdracht. Hier leert een 
leerling een aanpassing of 
verandering aan te bren-
gen in de werkwijze waar-
door het wél weer lukt. En 
daar mag hulp bij worden 
gevraagd! Bij het aanleren 
van de denkstappen die 
passen bij ‘Volgen’ zal de 
begeleider een belangrijke 
rol spelen. Maar die rol zal 
gedurende het schooljaar 
en de schoolcarrière van 
de leerling steeds kleiner 
worden. 
 
Volgende keer besteden 
we aandacht aan  
denklichtje 4: Evalueren  
 

Koningsspelen 
Vrijdag 20 april vonden de 
koningsspelen plaats. Na 
de opening met het dansje 
Fitlala van Kinderen voor 
Kinderen was er ruimte 
voor diverse activiteiten 
met de eigen groep. Voor 
alle groepen stond er ‘s 
middags een Konings-
broodmaaltijd klaar. Ko-
ningsspelen 2018 waren 
geslaagd.  
 
Filmochtend voor  
ouders/ verzorgers op 
het SO 
Noteer het vast in uw 
agenda: woensdag 27 juni 
houden alle groepen van 
het SO een filmochtend, 
waarin zij middels beeld-
materiaal, samen met de 
leerlingen, laten zien hoe 
een dag op onze school 
verloopt. Alle ouders/ ver-
zorgers van het SO ont-
vangen een uitnodiging 
hiervoor.  
 
Veiligheid op de par-
keerplaats  
Het is iedere ochtend en 
middag een komen en 
gaan van auto’s, taxibus-
jes en fietsers. Dit leidt 

wat het betekent voor 
scholen om leerlingen op te 
leiden voor de toekomst. 
Deze presentatie werd  
ondersteund door allerlei 
beeldmateriaal, waarbij de 
leerling en het onderwijs 
centraal stonden. Tijdens 
de ouderavond hebben we 
actief nagedacht over de 
kansen, bedreigingen en 
wat het voor school  
betekent. Een korte greep 
uit deze drie groepen: 
Bedreigingen: verliezen van 
zelfvertrouwen door over-
schatting. 
Kansen: Meer kans op  
betrokkenheid en arbeid, 
denken in mogelijkheden, 
ouders die met meer  
vertrouwen naar de toe-
komst kunnen kijken. 
Wat betekent dit voor 
school: ruim denken en 
werken aan netwerken bij 
bedrijven zal nog inzet vra-
gen. 
Kortom: Een inspirerende 
avond, waarbij we van el-
kaar geleerd hebben! 
 
MR ouderlid 
We zijn als MR nog op zoek 
naar een ouder voor de  
oudergeleding.  
Wat houdt dit in? De MR 
vergadert jaarlijks 6-8 
keer. We kijken dan naar 
inhoudelijke thema’s van de 
school en hierbij worden de 
kaders in de gaten gehou-
den. Daarnaast heeft u een 
belangrijke functie als scha-
kel tussen ouders/ verzor-
gers en het onderwijs. 
Kortom: laat u stem horen 
en kom bij de MR. 
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bijeenkomst van de Com-
missie voor de Begeleiding 
(CVB). De CVB heeft een 
wettelijke functie en is zo-
danig samengesteld dat zij 
adequaat kan adviseren 
vanuit zowel onderwijs-
kundig als pedagogisch, 
psychologisch en medisch 
oogpunt, rekening hou-
dend met de mogelijkhe-
den en beperkingen van 
de leerling. De directeur, 
orthopedagoog, jeugd-
maatschappelijk werker en 
jeugdarts nemen deel aan 
de CVB. De leerplichtamb-
tenaar sluit sinds dit 
schooljaar ook aan bij de 
CVB. De intern begeleiders 
en administratie nemen 
tevens deel aan deze ver-
gadering, maar hebben 
geen wettelijke functie.  
De CVB van onze school 
heeft de volgende taken:  
De CVB bewaakt het pro-
ces van in- en uitstroom 
van leerlingen. 
Bij aanmelding bepaalt de 
CVB binnen zes weken of 
de school kan voorzien in 
de onderwijsbehoefte van 
de leerling volgens het 
Schoolondersteuningspro-
fiel. 
Het ontwikkelingsperspec-

 
 

Externe vertrouwens-
persoon Plateau 
Leerlingen, ouders en per-
soneel kunnen te maken 
krijgen met gedrag of om-
standigheden, die zij als 
ongewenst ervaren. Om 
een passende reactie te 
vinden voor het onge-
wenste gedrag of de onge-
wenste omstandigheden, 
kan degene die dit onge-
wenste gedrag of omstan-
digheden ervaart het pret-
tig vinden om een externe 
vertrouwenspersoon te 
raadplegen.  
De externe vertrouwens-
persoon is betrokken bij 
Plateau maar niet aan een 
van de scholen, het staf-
bureau of het bestuur ver-
bonden. De positie van de 
externe vertrouwensper-
soon is onafhankelijk.  
Op onze website en in on-
ze schoolgids staat meer 
informatie over wat de 
vertrouwenspersoon voor 
u kan betekenen.  Binnen 
Plateau heeft er een wijzi-
ging in persoon plaatsge-
vonden: De externe ver-
trouwenspersoon van Pla-
teau is mevrouw Netty 
Gallee. Mevrouw Gallee is 
te bereiken via tel: 06 
52477731 of per mail: 
gallee@home.nl 
 
Iedere Plateau-school 
heeft ook een interne con-
tactpersoon. De contact-
persoon kan een eerste 
advies geven bij een 
klacht, doorverwijzen naar 
de juiste persoon en even-
tueel helpen om het eerste 
contact te leggen. Op onze 
school zijn Reinier Kremer 
en Shanna Visser contact-
personen vertrouwensza-
ken.  

 
Commissie voor de Be-
geleiding (CVB) 
De CVB, de Commissie 
voor de Begeleiding; u 
heeft er vast wel al eens 
van gehoord, maar wat is 
de CVB en wat doet de 
CVB?  
Iedere maand is er een 

tief wordt jaarlijks (in 
mei/juni) door de CVB ge-
ëvalueerd. Gekeken wordt 
of de leerling zich conform 
de verwachting ontwikkelt, 
en of er iets extra’s nodig 
is. Steeds wordt er nage-
gaan of het toegekende 
perspectief nog steeds pas-
send is.  
De CVB wordt tevens inge-
schakeld bij zorgen bijvoor-
beeld omtrent de leervor-
deringen of het gedrag.  

 
Meivakantie 
Vrijdag 27 april zijn alle 
leerlingen vrij in verband 
met Koningsdag. Direct 
aansluitend vindt de meiva-
kantie plaats, inclusief Be-
vrijdingsdag en Hemel-
vaart. We starten weer op 
maandag 14 mei.  
Wij wensen iedereen een 
fijne meivakantie toe!  

 

 
 
 
 
  

 
 
 

Agenda 
 

27 april: Koningsdag (leerlingen vrij)  

27 april t/m 13 mei: Meivakantie (leerlingen vrij)  

14 mei: SO start thema: Zorg voor jezelf  

17 mei: VSO 2, 3 en 4: dagje Hellendoorn 

21 mei: Pinksteren (leerlingen vrij)  

22 t/m 25 mei: VSO Brugklas 1 A en 1B schoolkamp 

22 mei: SO groepen op schoolreis 

29 mei t/m 1 juni Avondvierdaagse 
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