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“Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.”

- Joop Reinders  > bron> Tessalonicenzen 5:21 

Wij helpen elkaar en staan voor de 
ander klaar! Deze zin is samen met 9 
andere gedragsverwachtingen 
zichtbaar overal in onze school. Het 
zichtbaar zijn gaat veel verder dan een 
foto aan de muur. Kijk om je heen op 
De Blinkerd…. Je ziet en hoort ze terug 
in ons gedrag  en in ons handelen elke 
dag opnieuw!  Wij zeggen wat we doen 
en we doen wat we zeggen…..zo doen 
wij dat op De Blinkerd!  

We kijken terug op twee 
goed bezochte peuter- 
kleuteravonden. Onze 
samenwerking met externen 
en voorschoolse 
voorzieningen krijgt steeds 
meer inhoud en structuur. 
Tijdens deze avonden 
hebben we met ouders 
gesproken over 
taalstimulering thuis, maar 
ook over hoe om te gaan met 
meertaligheid. Zo fijn om 
samen met ouders in 
gesprek te zijn hierover en 
advies op maat te kunnen 
geven. Vanuit relatie en 
vertrouwen zijn we samen 
verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van onze 
kinderen en leerlingen. 
Onze school wordt steeds 
gezonder. We lesten onze 
dorst met water, we 
ontbeten gezond en 
maakten ‘gratis’ bewegen op 
ons schoolplein mogelijk. 
Wij willen dat onze kinderen 
lekker in hun vel zitten, daar 
draagt een gezonde leefstijl 
aan bij. Op deze manier  
helpen en begeleiden wij de 
kinderen in het maken van 
een gezonde keuze. 

Het Blinkerdteam maakte 
een mooie onderwijsreis in 
2015. Samen nog niet 
verkende paden 
bewandelen, we durfden te 
dromen en los te laten. We 
hebben intensief gesproken 
over ons onderwijs nu en in 
de nabije toekomst. Wat is 
nodig voor het kind in deze 
tijd op onze fijne school? We 
hebben onze LeidRaad stap 
voor stap opgebouwd en 
onszelf het proces gegund.  
Met als resultaat een 
LeidRaad  van voor en door 
De Blinkerd. We hebben er 
zin in om  de schouders te 
zetten onder onze ambities 
2016-2020. 

Waarom moeilijk doen, 
als het samen kan.

- Partners van De Blinkerd in de Komeet  

Wij helpen en begeleiden leerlingen in het maken 
van een gezonde keuze, we schrijven niks voor. 

- Richelle van Haaren 

“Op De Blinkerd mag je fouten maken, want 
mislukken is zoveel leuker dan nooit proberen.”

- Team De Blinkerd 

Juf Richelle vervangt Juf Paula voor een 
leerlingbespreking. 
Zegt Keano: “Maar wij praten op De Blinkerd 
toch met elkaar en niet over elkaar?” 
- Keano Tapia groep 6

“Ik  voel me zo welkom in het team en in de 
school, dat ik me al snel niet meer 'de inval-juf' 
voelde. Hier ben ik een echte juf!”

- Juf Jessica (vervangster in groep 3)

Hoogtepunt van het jaar

2016: We gaan er tegenaan! 

Hoogtepunt
van het

jaar

Dat verdient een pluim! Opstekers van 2015

1 2 3

Als het even wat minder 
gaat en het kunnen werken 
op school niet 
vanzelfsprekend is, toch 
volop betrokken blijven bij 
het team, kinderen en hun 
onderwijsproces. Hoe mooi 
is dat!  Op De Blinkerd 
kijken wij naar wat wel 
kan…ook onze 
professionals!

Soms zit het tegen Die geweldige vervangers Juf Paula
Zij staan klaar voor De 
Blinkerd. Dragen zorg voor 
het primaire proces en 
stellen de goede vragen aan 
het team. Ook over ons 
onderwijs. Zo leren we van 
elkaar en het houdt ons 
scherp. Zij zijn behalve 
enthousiast en 
meedenkend,  vooral 
professioneel. 

Je hoeft geen ander mens te 
worden, om de dingen eens 
anders aan te pakken. Na haar 
bezoek aan de CES-scholen in 
Amerika heeft zij nóg meer 
oog voor het proces, ze laat 
kinderen meer onderzoeken, 
nadenken en ervaren. Zij 
inspireert het team en nodigt 
ze uit. 

 Basisschool De Blinkerd

2016 de start van onze LeidRaad. Ons credo> “Onderzoekt 
alles, maar behoudt het goede”!   Samen dragen wij bij aan 
het geheel. Samen resultaatverantwoordelijk voor onze 
voornemens van de raakvlakken: Het Kind, Ruimte, Samen, 
Zien&Zijn en Onderwijs. Durven loslaten, kritisch kijken naar 
roosters en planningen. Talenten verkennen en erkennen om 
ze daarna vol te benutten in de dagelijkse praktijk. Een toolkit 
ontwikkelen zodat we nog meer kunnen spreken van 
Gedragen Gedrag.  De Komeet is een plek waar je samen bent 

en waar je samen werkt aan je ontwikkeling. 
Vanzelfsprekend geven wij hier uitvoering aan met onze 
gebouwelijke partners De Twinkel en Martinus van 
Beek. Ons ideaal? Een doorgaande ontwikkelingslijn 
voor kinderen in de wijk Ruwaard.  2016 het jaar dat de 
onderwijsinspectie  een bezoek brengt aan onze school. 
Dit bezoek zien wij vol hersteld zelfvertrouwen 
tegemoet! 2016…..het heeft veel in zich om een mooi 
jaar te worden. 


