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“Goh, dat ziet er toch wel heel anders uit dan in mijn tijd” 

 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Dit was een van de reacties die ik optekende afgelopen maandag en dinsdag tijdens de Informatieavonden in de 
verschillende groepen. 
Ongeveer de helft van onze ouders hebben wij ontmoet. Vanuit onze vijf kernwaarden is het 
onderwijsprogramma en de werkwijze in de (Leer)groep toegelicht. Naast een aantal complimenten die u maakte, 
waren er vragen en opmerkingen. Met beiden zijn wij blij; complimenten vanwege erkenning en waardering en 
uw vragen om ons aan het denken te zetten en wellicht te heroverwegen.  
Ik noem u drie van deze ‘denkvragen’:  

 rapporten en de lay-out daarvan; 
 toetsen CITO; 
 aansluiting voortgezet onderwijs. 

 
Met het team gaan wij het hele proces rond de rapporten nog eens kritisch bekijken: zowel de beschrijvingen van 
resultaten als lay-out.  
Toetsing staat al op onze interne agenda. Vorig schooljaar informeerde ik u over ons onderzoek naar 
vervangende toetsen voor Cito. Ons onderzoek, in samenwerking met andere partners, loopt nog door.  
Het is onze ambitie om dit schooljaar helderheid te hebben. 
Aansluiting VO: begin november houden wij een eerste gesprek met de drie scholen waar de meeste kinderen 
van ons naar uitstromen: Durendael, Odulphus en De Nieuwste school. 
We willen met hen verkennen wat wederzijdse verwachtingen zijn en hoe aansluitingen goed of beter tot stand 
kunnen komen. In een later stadium dit jaar willen wij ook u als ouders daarbij gaan betrekken. 
 
Morgen gaan we op schoolreis naar De Efteling. En met de start van de Herfst vandaag en de weervoorspelling 
voor komende dagen kennend, belooft dat een mooie dag met zon te worden. 
In de groepen hebben wij gevraagd wanneer u zélf een abonnement heeft of uw kind dat morgen mee mag 
nemen. De leerkrachten bewaren het die dag. Het scheelt de school/Oudercommissie in de kosten en de entree 
verloopt ook wat sneller. 

 
Ik wens u veel leesplezier met deze BundersInfo. 
Namens het team van De Bunders, 
 
Gerard Molenkamp,  
schoolleider. 
 
 
 
 

Opening Kinderboekenweek 3 oktober: 
Onze stagiaires hebben weer een opening voor de Kinderboekenweek bedacht, dit 
jaar bij het thema ‘Gruwelijk eng!’.  De opening zal plaatsvinden op dinsdag 3 
oktober, om 14:05 op het schoolplein. De leerlingen gaan met hun leerkracht naar 
buiten en krijgen een vak toegewezen waar zij mogen staan. Na afloop mogen de 
leerlingen van de bovenverdieping direct vanaf het schoolplein naar huis. De 
leerlingen van Leergroep I gaan weer met hun leerkracht naar binnen om de dag 
gestructureerd af te sluiten. 
U als ouders bent allemaal van harte uitgenodigd voor deze griezelige maar vooral 
grappige show voor alle leeftijden! 
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Even voorstellen 

Mijn naam is Jasper de Kok. Ik ben 18 jaar oud en zit op dit moment in de 
propedeusefase van PABO ’s Hertogenbosch. Ik ga komend jaar werken als stagiaire 
bij Juf Sandra in groep 6a. Ik zal hier elke dinsdag in de klas meelopen. Zo nu en 
dan zal dit een hele week zijn. Voordat ik aan de PABO ben begonnen heb ik de 
havo gevolgd op het TheresiaLyceum in Tilburg. Dit is ook nog steeds de plek waar 
ik, samen met mijn ouders en zusje, woon.  
Naast mijn studie vind ik het erg leuk om met computers en media bezig te zijn. Elk 
weekend zit ik voor de televisie om naar de Formule 1 te kijken, wat een enorme 
hobby van me is. Om geld bij te verdienen werk ik als kwaliteitsmedewerker bij 
Albert Heijn. Dit houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de hygiëne, veiligheid en 
voedselkwaliteit in mijn winkel. Hierbij komt buiten algemeen schoonmaakwerk, ook het controleren van de 
werkprocessen van collega’s kijken. Ook heb ik de afgelopen jaren meerdere werkzaamheden verricht binnen de 
“Nederlandse YouTube Community”.  
Ik verheug me erop de komende periode mee te lopen op De Bunders. De school heeft me tot nu toe erg positief 
verrast met vernieuwende methoden van onderwijs als Leskracht en het werken in leergroepen. Ik heb er veel zin 
in om me op deze school te kunnen ontwikkelen.  
Groetjes, Jasper. 

 
 
Gezocht 
Wij zijn op zoek naar bolderkarren. 
Mocht u er een over hebben of niet meer gebruiken, Leergroep I zou er heel blij mee zijn. 
We willen hem gaan gebruiken, na wat aanpassingen, om buitenmateriaal als scheppen, emmers 
en vormpjes in op te bergen. 
 
 

 

  Noteert u al vast? 
 
 
 
-Woensdag 27 september start Kinderpostzegelactie voor groepen 7 en 8. 
  De kinderen mogen al om 12.00 uur op pad. 
-3 oktober: MR-vergadering 
-3 oktober: start Kinderboekenweek om 14.00 uur op ons schoolplein. 

                                          -5 oktober: actiedag onderwijs. Er zijn die dag geen lessen. 
                                        Oorspronkelijk was al een studiedag gepland. 
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