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Hoogtepunt van het jaar
Samen met onze leerlingen, hun ouders en de buurt hebben 
wij flink geïnvesteerd om invulling te geven aan 
partnerschap op basisschool Pius X. De koffie-uurtjes 
worden druk bezocht en het is fijn om met verschillende 
ouders te praten over goed onderwijs. Door het benoemen 
van een kinderraad krijgen onze leerlingen steeds meer eigen 
inbreng in de schoolontwikkeling. Beeldende kunstenaars 
zijn de school ingehaald, daardoor krijgen kinderen en 
leerkrachten samen les in beeldende vorming. Wat zijn de 
kinderen van de blazersklas enthousiast dat zij iedere 
woensdagmiddag muziekles krijgen van leden van de K.V.A 
bij ons op school. Tenslotte zijn we blij dat Marc Cobussen, 
vakdocent bewegingsonderwijs van het SEC, een aantal 
gymlessen verzorgt en dat we in november de aftrap hebben 
gehad voor buurtsport in Oss-Zuid. Kortom, trots op onze 
ouder- en buurtbetrokkenheid!

Begrijpelijk dat niet alle 
ouders direct enthousiast 
waren. Fijn is het dat tijdens 
de informatieavond het hele 
team enthousiast en 
betrokken alle vragen van 
ouders beantwoordden. 

Een bevlogen team dat 
vooruit wil, is gestart in 
heterogene groepen en geeft 
instructies aan kleine groepjes 
leerlingen. We maken 
verbinding tussen diverse 
vakken en ook creativiteit en 
spelontwikkeling krijgen 
steeds meer aandacht. 

Ook op pedagogisch vlak 
hebben wij niet stil gestaan. 
We kunnen terug kijken op 
twee mooie thema-avonden. 
Samen met leerkrachten, 
ouders en Machiel van de 
Laar (KPC) hebben wij 
gesproken over de vier 
kernwaarden van onze school: 
Vertrouwen, respect, 
openheid en veiligheid. 

Goed om terug te lezen in ons 
leerlingvolgsysteem dat 
kinderen zich veiliger voelen 
op school en met plezier naar 
school gaan. De nieuwe weg 
die wij zijn ingeslagen heeft 
effect op het welbevinden en 
de betrokkenheid van 
kinderen. Het werken aan een 
gezonde, veilige school en aan 
de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen 
was het speerpunt van 2015.

Door activiteiten zoals 
schoolgruiten, schoolontbijt, 
gymlessen krijgen op het HH 
Stadion,buurtsport, bezoek 
aan kamp Vught, lessen 
bewegingsonderwijs door een 
vakdocent, proberen wij in 
ons onderwijs de directe 
leefomgeving van onze 
leerlingen te betrekken.

Een terugblik op 2015

Dat verdient een pluim! Opstekers uit 2015

2016: Op Pius X zien we wie je bent. 
Samen vinden we jouw eigen weg naar de toekomst!

Bezoek ons online: www.piusxoss.nl

Ons team! 
De leerkrachten hebben 
besloten om het onderwijs 
geheel anders te gaan 
organiseren om op deze 
nieuwe manier nog beter 
tegemoet te komen aan de 
ontwikkeling van al onze 
kinderen. Zij werken iedere 
dag ontzettend hard om 
deze nieuwe ontwikkeling 
tot een succes te brengen. 
 

Gehoord in de klas

Onze kinderen van de Pius X!
Zij verdienen een opsteker 
omdat ze laten zien hoe goed 
ze met elkaar om kunnen 
gaan zowel in de klas als 
tijdens het buitenspelen. 
Sinds dit schooljaar blijven 
alle kinderen tussen de 
middag op school om te eten 
en te spelen met elkaar. 
Dit gaat ontzettend goed! 

Onze ouders van de Pius X!
Natuurlijk kunnen wij onze 
ouders niet vergeten in dit 
rijtje. Zij verdienen een pluim 
omdat zij het vertrouwen 
hebben in onze school met 
de nieuwe weg die wij zijn 
ingeslagen. Dank voor alle 
hulp en het vertrouwen wat u 
in ons heeft en hopelijk 
trekken we nog lang samen 
op in deze vernieuwing. 

1 2 3

Hoogtepunt
van het

jaar

‘Ik zie een betrokken en enthousiast 
team staan, die allemaal dezelfde visie 
hebben. Het klinkt als een geoliede 
machine, ik heb er alle vertrouwen in! ’

– Een vader tijdens de informatieavond

‘Jij doet veel meer leuke dingen dan 
toen ik nog op school zat...’

–  Vertelt een oud-leerling tegen haar broertje

‘Ik wil even zeggen dat mijn kinderen elke 
dag huppelend en vrolijk uit school komen 
en dat ze zich echt veilig voelen op school.’ 

–  Een moeder tijdens het koffie-uurtje

‘Ik vind het gezellig en Cool om met mijn vrienden te eten.’ 

– Een leerling uit de middenbouw

“Ik vind dat we heel weinig 
tijd krijgen voor eten. 
Want als je bij de tosti’s zit 
en je bent als laatste dan 
heb je maar drie minuten 
om te tosti op te eten.”

– leerling uit de bovenbouw

Ieder kind is bijzonder en heeft 
unieke talenten. Diversiteit wordt 
gewaardeerd. Wij willen 
leerlingen stimuleren om het 
beste uit zich zelf te halen. 
Daarom werken we op Pius X aan 
een andere manier van lesgeven, 
anders dan de vaste klas met één 
leerkracht. Hiermee maken we 
passend onderwijs heel concreet. 
We kijken naar de 
onderwijsbehoeften van 
leerlingen en naar de talenten 
van onze leerkrachten. Deze 
brengen we slim samen. Mooi 
onderwijs wordt gevoeld en 
gedragen binnen Pius X. Het 
leerplezier van leerkrachten en 
leerlingen staat centraal en is 
zichtbaar. Binnen de basis 
weektaak worden de taken samen 
met het kind afgestemd op het 

niveau, tempo en interesse van 
de leerlingen, met als doel 
eigenaarschap bij leerlingen 
vergroten. Op samenhangende 
en verbindende wijze wordt 
gewerkt aan creativiteit en 
culturele vorming. Verder willen 
wij dat elk kind binnen Pius X 
kennismaakt met de waarde van 
lezen. Wij zullen daarom een 
schoolbibliotheek gaan 
realiseren. De Ruiters (klas voor 
hoogbegaafden/kinderen met 
een ontwikkelingsvoorsprong) 
wordt verder vormgegeven en 
ook de samenwerking met het 
Hooghuis wordt uitgebouwd. 
Tenslotte gaan we ons nog meer 
richten op maatschappelijke 
projecten zoals het project 
Buurtmaatjes. 

Hoe mooi is het om te zien en te 
ervaren dat wij in 2015 samen 
met leerkrachten, leerlingen, 
ouders en omgeving het gesprek 
over onze toekomstvisie van de 
school zijn aangegaan. 

Na het kijken van de film 
Alphabet en het bezoeken van 
diverse vernieuwingsscholen 
hebben wij als team besloten 
ons onderwijs anders in te 
richten. Om op deze manier nog 
beter tegemoet te komen aan de 
ontwikkeling van alle kinderen. 


