
        

                                                                                     

  

 

 

Beste ouder(s),  
Deze week hebben we het thema ‘Het Festival….. op zoek in de ruimte’ afgerond met een 
leuke vossenjacht. Een prachtig thema hebben we daarmee afgesloten. Wat hebben de 

kinderen veel geleerd over de ruimte en niet alleen de kinderen!  Nu hebben we een tijdje 

geen thema, maar eigenlijk ook weer wel…… Over een week komt Sinterklaas naar 
Nederland, gevolgd door de gezellige kersttijd op Het Festival. We verheugen ons op 

beide feesten. 

Op maandag 31 oktober stond er een IKC- thema avond voor ouders op het programma. 
Vijftien ouders bezochten verschillende workshops, verzorgd door onze naschoolse 

aanbieders. De reacties waren zo enthousiast, dat we volgend schooljaar op herhaling 

gaan. We hopen dan wel op meer belangstelling! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Dick Bremmer 

directeur 
_______________________________________________________________ 

Organisatiestructuur Het Festival 

Op het Festival hebben we jaren gewerkt met een kaderteam, bestaande uit specialisten 

gedrag, rekenen, taal, jonge kind, bovenbouw, intern begeleider en directeur. Dit 

gremium was verantwoordelijk voor het opbrengstgericht werken en de onderwijskundige 
ontwikkelingen van Het Festival. 

Echter, de groei van de school (team) en het feit dat een school in de 21e eeuw een 

aansturing verdient waarbij eigenaarschap en verbinding belangrijke uitgangspunten zijn, 
heeft geleid tot een nieuwe organisatiestructuur. 

 

Zo werken we nu met 3 leerteams. Leerteam 1, bestaat uit de leerkrachten van de 
groepen 1 en 2, Leerteam 2, bestaat uit de leerkrachten van de groepen 3 en 4 en 

Leerteam 3, uit de groepen 5 tot en met 8. De leerteams overleggen 12 x per jaar. 

 

Iedere leerteam heeft een voorzitter. Voor leerteam 1 is dat Eline van der Donk, 
Leerteam 2, Jamie Jansen en voor Leerteam 3 is dat Jan Hupkes. 

 

De voorzitters van de leerteams vormen samen met de onderwijsregisseur de 
Regiegroep van Het Festival. De onderwijsregisseur, Eline Kijk in de Vegt, is 

voorzitter van de regiegroep en verantwoordelijk voor de onderwijskundige 

ontwikkelingen van Het Festival. Dat betekent concreet dat de regiegroep 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Jaarplan 2016-2017. De regiegroep 
overlegt 10 x per jaar. Specialisten, IB- ers en directeur sluiten afhankelijk van de agenda 

aan bij het overleg 

 
De directeur blijft eindverantwoordelijk en is nauw betrokken bij de besluitvorming in de 

regiegroep. 

De nieuwe organisatiestructuur is inmiddels vastgesteld in de Medezeggenschapsraad. 
 

 

 



Ouderportaal 

Iedere ouder van Het Festival heeft toegang tot het ouderportaal van ParnasSys. U 

kunt dan o.a. verslagen van oudergesprekken lezen en toetsresultaten bekijken. Toch 
krijgen we regelmatig te horen dat ouders niet precies weten hoe het ouderportaal werkt. 

En dat willen we best uitleggen.  

Eline Kijk in de Vegt nodigt belangstellende ouders van harte uit dinsdag 22 november om 

14.00 uur. Zij vertelt u dan ‘alles’ over het ouderportaal.  
Wilt u zich wel aanmelden; e.kijkindevegt@ooz.nl.  

________________________________________________________________

Sint Maarten 
Dit jaar mogen alle kinderen die willen, een lampion maken voor Sint Maarten. Kinderen 

die thuis al een mooie lampion hebben, mogen dus zelf kiezen. 

 
________________________________________________________________

Kerstgroep 

Hoewel Sinterklaas nog niet eens in het land is, 

willen wij graag een oproep doen voor de 
komende kerstviering. Vorig jaar werd de 

kerstviering muzikaal ondersteund door een heus 

kerstkoor. 
Ouders, leerlingen en leerkrachten van Het 

Festival hebben hier enorm van genoten. Dit jaar 

zal er weer een kerstkoor zijn voor de muzikale 
opluistering.  

Hiervoor zoeken we koorleden. Iedereen is van 

harte welkom om mee te zingen in het koor. Opgave voor het koor kan worden gemaild 

naar a.lukkien@ooz.nl.  

___________________________________________________________________________________________________________________________       
Professionalisering 

De leerkrachten op Het Festival zijn iedere dag bezig om zich 
verder te professionaliseren. Zo hebben tien leerkrachten een 

Master Sen studie afgerond, twee collega’s hebben een 

universitaire master op hun naam staan en meer dan tien collega’s 

hebben een post- hbo studie afgerond. Kortom, er wordt flink 
gestudeerd. 

Bianca Vermaning heeft vorige week haar diploma als didactisch 

coach in ontvangst genomen, van harte gefeliciteerd! Zij volgt nu 
een opleiding tot intern begeleider. 

Naast Jan Hupkes beschikken we nu over twee gediplomeerde   

                                 didactisch coaches op Het Festival! 
________________________________________________________________

Oproep pauzegroep 

De pauzegroep kan weer wat hulp gebruiken. Komt u het pauzeteam versterken? 

 
Wat bieden wij:                                                 Wat vragen wij: 

- prettige werksfeer                                             - enthousiaste ouders die mee willen     

                                                                           werken aan een plezierige PAUZE 
- scholing ‘Kracht van 8’                                      - de principes van de Kracht van 8 

                                                                           toepassen 

- leerkrachten zijn als aanspreekpunt                   - goede samenwerking leerkrachten en  

  aanwezig                                                           overblijfkrachten 
- vergoeding €9,50 per keer 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Halise Tasdan: 
pauzegroep@hetfestivalzwolle.nl 
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