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Belangrijke data & mededelingen
Dinsdag 4 februari: Oudergesprekken van
15.30-17.30 uur
Woensdag 5 februari: Oudergesprekken van
18.00-21.00 uur
Donderdag 6 februari: Oudergesprekken van
15.30-17.30 uur
Donderdag 6 februari: Lia MT dag, vervang
Lilian
Maandag 10 februari: 20.00 uur: SOR
Woensdag 12 februari: Lilian werkt in groep
5
Donderdag 13 februari: Creatief kwartier
groep 7 Darlene
Maandag 17 februari: Informatiemarkt Morgenzon voor nieuwe ouders 19.00-2100 uur
Woensdag 19 februari: Inloopochtend voor
nieuwe leerlingen en hun ouders 9.00 –11.00
uur

Woensdag 19 februari: MR 20.00 uur
Donderdag 20 februari: Sluiting Jeelo thema:
“Maken van je Product”.
Donderdag 20 februari: Sonja MT dag, vervang
Lilian
Vrijdag 21 februari: Carnavalsviering
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari:
voorjaarsvakantie

Jarig in februari:
Dinsdag 11 februari: Lia

Vanuit het MT
Even kennismaken met Vincent van Dam, interim directeur Vlasgaard
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben Vincent van Dam en interim directeur sinds 2006.
Ik voel me elke keer weer vereerd om een school als directeur te mogen begeleiden.
Van de zomervakantie tot nu heb ik de Waai in Cuijk verder mogen helpen. Dit is ook een school
die valt onder het bestuur van Optimus onderwijs.
Conrad heeft de school goed aan mij overgedragen. Een trotse directeur neemt afscheid van een
hele mooie school waar goed onderwijs wordt gegeven
met een professioneel team.
In principe ben ik van maandag tot en met donderdag
tot aan de zomervakantie op de Vlasgaard aanwezig.
Ondertussen wordt er een nieuwe directeur gezocht die
de school voor langere tijd gaat begeleiden.
Samen met Miranka woon ik op een woonschip op de
Prinsengracht bij de Noordermarkt in Amsterdam. Ik
ben vader van 3 volwassen kinderen. Door de week logeer ik hier in de buurt.
Ik heb er zin in en mijn deur staat voor u open.
Met vriendelijk groet,
Vincent van Dam
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Onderwijsinspectie positief over kwaliteit didactisch handelen team Vlasgaard
Procesbeschrijving
Op maandag 13 januari 2020 voerde de inspectie van het onderwijs een onderzoek uit op Vlasgaard met als thema “de kwaliteit van het didactisch handelen” (kwaliteit van lesgeven) op Vlasgaard. Daarbij heeft de inspectie specifiek op drie thema's geobserveerd nl: taakgerichtheid, betrokkenheid van de kinderen bij de lessen en naar de kwaliteit van de feedback. Na een inleidend
gesprek heeft inspecteur de heer Smeets samen met Ineke (intern begeleider) klassenbezoeken
afgelegd. Na afloop heeft een reflectiegesprek plaatsgevonden. Bij themaonderzoeken komt geen
formeel verslag van de inspectie. Wel zal de inspectie op haar website aangeven dat Vlasgaard is
bezocht. De inspectie is namelijk wettelijk verplicht om een school één keer in de vier jaar te bezoeken. De onderzoeksgegevens zullen samen met alle andere onderzoeksgegevens op dit thema
worden geanalyseerd door de statistici van de onderwijsinspectie. In het jaarverslag van de inspectie zal een algemene terugkoppeling plaatsvinden op dit thema.
Terugkoppeling gesprek met de inspectie
Hieronder vindt u een samenvatting van het gesprek dat de inspecteur heeft gevoerd met enkele
teamleden, intern begeleider, hoofd onderwijs van Optimus en met Conrad.
•
Kinderen willen 't graag weten (niet routineus)
•
Er is sprake van hoge betrokkenheid en taakgerichtheid
•
Feedback: we laten de kinderen zelf nadenken
•
Voorkennis ophalen: er werden intrigerende vragen gesteld en situaties werden geconcretiseerd
•
Differentiatie in vraagstelling
•
Grimm model is goed zichtbaar, schoudermaatjes, feedback aan elkaar.
•
Kinderen die laten zien dat ze meer kunnen krijgen extra opdrachten
•
Leerkracht groep 1/2: Mooie modeling en bewuste stappen
Op de drie geobserveerde thema's (actieve betrokkenheid, taakgerichte werksfeer en feedback op product en proces) ontvingen we van de inspectie positieve feedback. Het is natuurlijk mooi als het beeld
van de onderwijsinspectie overeenkomt met het
beeld dat wij zelf al hadden van de kwaliteit van het
didactisch handelen op onze school.

Afscheid Twan (Conciërge)
Op donderdag 23 januari hebben we afscheid genomen van Twan Toonen als conciërge van de
Morgenzon . Op dit moment werkt Twan als beheerder van de sporthal de Hekel. U hebt waarschijnlijk gemerkt en gezien dat er op de Morgenzon ook een nieuwe conciërge is. Hij zal zich op
volgende bladzijde aan u voorstellen.
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Morgenzon 5 jaar:
Het is alweer 5 jaar geleden dat we zijn verhuisd
van de Vlasroot naar de Kerkstraat. Op 17 januarihebben we deze dag met alle kinderen en personeelsleden van de Morgenzon op feestelijke wijze
gemarkeerd. Na een warme toespraak van de
burgemeester en enkele bewegingsspelletjes
mochten de kinderen gaan kijken naar een spectaculaire show van Mad Science. Na afloop was er
een heerlijk frietje. We kijken terug op een heel
bijzondere en goed verlopen dag. Op naar het volgende jubileum

Even voorstellen: nieuwe Conciërge
Mijn naam is Jan van Kolck en sinds 6 januari werkzaam als conciërge op De Morgenzon. Velen zullen mij al wel gezien of gesproken hebben, maar weten nog weinig van mij. Vandaar dat ik wat
meer wil vertellen over mijzelf door een artikeltje in de Vlasflitz
Ik ben 65 jaar oud en woon in Uden. Ik ben getrouwd geweest en na een aantal jaren gescheiden.
Ik heb een zoon van 38 jaar die in Tilburg woont. Sinds 12 jaar heb ik een Latrelatie met Greet.Zij
woont in Krimpen aan den IJssel maar we zien elkaar om de week een aantal dagen.
Na het Atheneum heb ik de opleiding fysiotherapie gedaan en mijn bevoegdheid gehaald. Vervolgens heb ik een aantal jaren als zelfstandig fysiotherapeut gewerkt. Ik merkte dat in de opleiding
alles om de medische aspecten ging en niet zozeer om de mens achter de kwaal. Om hier toch
meer zicht op te krijgen ben ik de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening gaan doen en
heb deze afgerond. Vervolgens heb ik 20 jaar als maatschappelijk werker gewerkt met bijzondere
doelgroepen (dak- en thuislozen, asielzoekers, budgethulpverlening). Na een reorganisatie bij de
instelling waar ik werkte, was er geen plaats meer voor mij (relatief te oud en men wilde verjongen).
Daarna ben ik bij IBN terechtgekomen en heb 3 jaar als beheerder op wijkgebouwen gewerkt. Vervolgens ben ik op de sporthal De Hekel terecht gekomen waar enkelen van jullie mij wel van kennen, Het werk daar bood geen uitdaging voor mij en ik wilde iets anders doen waarbij ik
meer invulling aan het werk kon geven. Uiteindelijk werd dit het werk als conciërge op jullie school.
Ik ben nu 14 dagen bezig en heb het goed naar mijn zin en de werkzaamheden zijn zeer afwisselend. Het is voor mij nog veel uitzoeken
hoe de gang van zaken is en elke dag ga ik meer ondervinden hoe zaken georganiseerd zijn en wat mijn taken zijn en rol is. Dat maakt het
uitdagend en soms ook spannend.
Ik hoop op een prettige samenwerking met iedereen en als er iets is
wat niet goed gaat of niet goed loopt, spreek mij daar dan op aan. Ook
daar leer ik dan
Jan van Kolck
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Laatste Vlasflitz
Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van de Vlasflitz van februari en
realiseer me dat dit ook mijn laatste Vlasflitz is. Zoals u weet zal ik met ingang van 1 februari een nieuwe uitdaging aangaan op de drie basisscholen in
Megen, Haren en Macharen. Ik ben niet zo van het afscheid nemen, maar
weet ook dat ik niet zo maar stilletjes op vrijdag 31 januari kan stoppen en op
de drie scholen maandag 3 februari in Megen, Macharen en Haren kan beginnen. Het klinkt wellicht een beetje dubbel, maar ik neem met een goed gevoel afscheid van Vlasgaard. Als ik terugkijk en beschouw wat er allemaal bereikt is in de afgelopen vijf en half jaar kijk ik
toch wel met gepaste trots terug. Het gaat te ver om alles te beschrijven, maar hieronder waag ik
een poging om de belangrijkste thema’s even te noemen.
•

Overgang van het traditionele schooltijden model naar het vijf gelijke dagen model.

•

Implementatie van Jeelo; thematisch onderwijs voor de wereld oriënterende en creatieve
vakken.

•

Begaafdheidsprofielschool: Erkenning voor Vlasgaard dat we ook voor de kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong zorg en aandacht hebben en dit ook goed hebben georganiseerd.

•

Het implementeren van het ouderportaal.

•

Visible learning: Verbeteren van de kwaliteit van onze feedback, inzet van data/doelenmuren
en het gebruik van succesindicatoren bij het doel van de lessen.

•

Het verbeteren en verstevigen van de didactische grondhouding van het team van Vlasgaard.
De feedback vanuit het themaonderzoek naar het didactisch handelen van het team van Vlasgaard door de onderwijsinspectie van maandag 13 januari 2020 was positief.

•

De doorontwikkeling van de Morgenzon.

•

Het overstappen van vaste devices (computers) naar mobiele devices. Op dit moment hebben
we 165 mobiele devices.

•

Focus op eigenaarschap voor kinderen.

Ik kan het rijtje nog veel langer maken, maar dat zou de leesbaarheid niet ten goede komen. Het
team van Vlasgaard heeft bij alle veranderingen steeds weer aangetoond te beschikken over een
flexibele en professionele instelling. Ik heb het team van Vlasgaard leren kennen als een positief
kritisch en fijn team met een hoog kwaliteitsbewustzijn. Ging het dan altijd goed? Heel vaak wel,
maar soms ook niet. In de afgelopen jaren is het ook een paar keer voorgekomen dat we, ondanks
ons goed georganiseerde school, toch te laat waren in het benoemen en erkennen van een leer en/
of sociaal emotioneel probleem. Uiteraard proberen wij van elke situatie te leren en het een volgende keer weer beter te doen.
Het lukt me helaas niet om uw allemaal persoonlijk te bedanken. Ik kijk
met veel plezier terug op mijn periode op Vlasgaard. Bedankt voor de fijne
samenwerking. Het gaat u en uw kinderen allen goed.
Tot ziens
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Informatiemarkt en inloopochtend.
Vlasgaard: “Elk kind wordt gezien”
Informatiemarkt
Op maandagavond 17 februari organiseert Vlasgaard
in samenwerking met de andere drie kernpartners van
de Morgenzon een informatiemarkt van 19.00 tot
21.00 uur. Deze informatiemarkt is vooral bedoeld
voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
die op zoek zijn naar een goede en leuke school in
Zeeland.
Inloopochtend
Op woensdag 19 februari is er een mogelijkheid om
de school te bekijken terwijl we aan het werk zijn. Van
9.00 uur tot 11.00 uur bent u van harte welkom op
onze inloopochtend.

Carnaval 2020
Op vrijdag 21 februari wordt er Carnaval gevierd op de Morgenzon. Het programma ziet er op
hoofdlijnen als volgt uit.
•

Ontvangst van de Prins, jeugdprins, jeugdprinses , de nar , dansgarde, raad van Elf en leden
van carnavalsvereniging Smouskes

•

Optocht met alle kinderen van de basisscholen Wizzert, Oventje, Vlasgaard en met alle kinderen van Kanteel en AVEM (Pinkeltje)

•

Hossen in de Hostent (Bovenbouw) en Aula (onderbouw).

Informatie over het volledige programma en de route van de optocht ontvangt u via het ouderportaal.

