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Vinkenbaan Festival
Wat hebben we afgelopen vrijdag dankzij de Ouderraad en hulpouders een ontzettend
leuk Vinkenbaan Festival gehad. Dank hiervoor!
Mediawijsheid
Op de informatieavond heeft u gehoord dat wij sinds dit schooljaar werken met een
methode voor mediawijsheid, het Nationaal Media Paspoort. In oktober wordt aan alle
kinderen de eerste les gegeven met als thema ‘Weet wat je ziet’.
Alles wat je ziet in de media is namelijk door iemand met een bepaalde bedoeling
gemaakt. Deze producent wordt door allerlei dingen beïnvloed, zoals kijkcijfers, maar ook
zijn eigen cultuur en wereldbeeld. Je kan dingen op verschillende manieren laten zien in
de media. Denk daarbij ook aan reality tv.
Maar wat is dan waar en wat is niet waar? Hoe kan je als producent beïnvloeden hoe de
ontvanger het bericht ziet? Ben jij zelf ook niet een producent als je iets online zet? Met
deze vragen gaan de kinderen in dit thema aan slag.
Opleidingsschool
Sinds dit schooljaar zijn wij officieel een opleidingsschool. Dit houdt in dat wij stagiaires
kunnen begeleiden op school. Sinds vorige week heeft groep 8 een stagiair: Davey van
Ginkel. Hij zal t/m januari elke woensdag in die groep stage lopen en daarna naar de
onderbouw gaan. Wij wensen hem een fijne en leerzame tijd op De Vinkenbaan.
Intern contactpersoon
Het is deze week de 'Week tegen het pesten'. In de media, op scholen, sportclubs etc.
wordt hier veel aandacht aan besteed. Ook bij ons op school wordt deze week extra
aandacht besteed tegen het pesten. Dit doen wij d.m.v. Kanjerlessen en allerlei
activiteiten. Het thema dit jaar is: "Laat je zien".
In de bijlage vindt u een brief van onze Intern Contactpersoon. Deze brief is voorgelezen
aan de kinderen. Goed om ook thuis met uw kind deze week extra over dit onderwerp te
praten.
Annette is langs alle groepen geweest om zich voor te stellen, zodat kinderen weten bij
wie ze terecht kunnen als dit nodig is en hoe ze dit kunnen aanpakken.

Leerlingenraad
Naast de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad komt er vanaf dit schooljaar op De
Vinkenbaan ook een Leerlingenraad. De Leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen uit de
groepen 6 t/m 8, die het samen gaan hebben over de gang van zaken hier op school.
Op dit moment hebben de leerlingen hierover informatie gekregen en zij kunnen zichzelf
opgeven bij de leerkracht. Vervolgens leveren zij een ‘verkiezingsposter’ aan die in de hal
komt te hangen. (Wellicht kunnen zij hierbij wat hulp van de ouders gebruiken.) In oktober
zijn de verkiezingen en daarna is het de bedoeling dat de Leerlingenraad is gevormd.
Vervolgens is dan de eerste vergadering, waarbij de leerlingen zich gaan buigen over
schoolzaken. Hierbij hebben zij een adviesrol, maar geen beslissingsbevoegdheden.
School-maatschappelijk werker
Aan onze school is sinds kort een nieuwe school-maatschappelijk werker verbonden,
Astrid Sterk. In de bijlage vindt u van haar een brief. Via Versa Welzijn of via school kunt u
contact met haar opnemen.
Kinderboekenweek
Van 3-10 t/m 14-10 is de jaarlijkse Kinderboekenweek, met dit jaar als thema
‘Vriendschap’. De leerlingen trappen de Kinderboekenweek af met een speurtocht door
school. Vervolgens werken zij die week in de klas aan het thema en zijn zij bezig met
leesbevorderende activiteiten.
In elke klas komt ook een complimentenmuur. Elke leerlingen heeft op deze muur een
eigen blad, waarop anderen complimenten opschrijven. Wij nodigen alle ouders ook uit om
tijdens deze week voor- of na schooltijd iets in te vullen op de bladen. Dit mag bij het eigen
kind, maar uiteraard ook bij andere leerlingen. De bladen hangen t/m 10 oktober in de
klassen, daarna worden zij tentoongesteld in de hal. Hier is dan ook een mooie
vriendschapsslinger te zien die we met de hele school maken.
Verhalen aan zee
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben gisteren voorlichting gehad over een nieuw
buitenschools project in Muiderberg: Verhalen aan zee. Er is voor ouders een flyer mee
naar huis gegeven. De leerlingen die hieraan mee kunnen en mogen doen kunnen zich
uiterlijk aanstaande maandag opgeven bij de leerkrachten. Vervolgens wordt er
waarschijnlijk door loting bepaald wie mee kan doen (i.v.m. het beperkte aantal plekken).
En tot slot
Tijdens de informatieavond heeft iedereen een pakketje met informatie gekregen
betreffende de nieuwe privacywet. Kunt u de toestemmingsformulieren z.s.m. inleveren bij
de betreffende leerkracht? Dan kunnen wij dit gaan verwerken en toepassen.
Bijlagen
Onder de maandkalender vindt u de brieven van onze Intern Contactpersoon en de
nieuwe Schoolmaatschappelijk werker.
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Bijlage 1
Voor de kinderen van de Vinkenbaan.

Intern Contactpersoon??? 

De ”luisterjuf”op onze school!!!

Op onze school is juf Annette onze “interne contactpersoon”.
Wat is dat nou weer, denk je misschien. Dat willen we je nu graag even uitleggen.
Soms gaan dingen helemaal mis. Je hebt een langdurige ruzie met iemand op school; je
wordt vaak gepest of er gebeuren andere dingen waar je heel boos of verdrietig van wordt.
En niet zomaar een beetje, het zit je echt behoorlijk dwars. Dan wordt het tijd om een
oplossing te zoeken!
Je praat het uit met degene waar je een probleem mee hebt. Dat is meestal een hele
goede manier. Vaak lukt het ook goed om er thuis met je vader of moeder over te praten
of met een goede vriend of vriendin. Op school ga je natuurlijk eerst naar je eigen
leerkracht. Die kan je meestal goed helpen om je probleem op te lossen.
Soms werkt dat allemaal niet. Je wilt liever met iemand anders op school praten.
Dan kan je altijd bij juf Annette terecht! Zij is de “interne contactpersoon” op de
Vinkenbaan. De “luisterjuf” van onze school.
Zij zal je helpen een oplossing te vinden voor jouw probleem. Vaak is je probleem dan al
snel gestopt. Ze kan heel goed naar je luisteren en met je praten. Dat kan een reuze
opluchting zijn. Samen met juf Annette kan je afspraken maken hoe je het probleem
aanpakt of wat we er met elkaar aan kunnen doen.
Je denkt misschien: “Maar ik heb helemaal geen probleem!” Dat is natuurlijk fijn en wij
hopen dat dit zo blijft.!
Maar als je op een keer toch wel wat hulp gebruiken kunt bij het oplossen van een
probleem, dan is het belangrijk dat je weet, dat je altijd bij juf Annette terecht kan. Loop
dan even bij haar binnen voor of na schooltijd, of ga naar haar toe in de pauze. Een briefje
in haar handen stoppen kan natuurlijk ook altijd. Je leerkracht kan ook jouw briefje in haar
postvakje stoppen. Soms vindt ze ook wel eens een briefje op haar bureau! Juf Annette
zal dan zo snel mogelijk een afspraak met je maken!

Bijlage 2
ZAT Primair op de Basisschool
De Vinkenbaan en de PCHooftschool hebben een ZAT primair (Zorg Afstemmings Team).
Op de meeste scholen in de regio Gooi & Vechstreek is een ZAT primair actief en het is de
bedoeling dat alle scholen zich aansluiten. Op de scholen voor voortgezet onderwijs
bestaat het ZAT al veel langer. Een ZAT primair komt 2 tot 4 keer per jaar bijeen.
Deelnemers
Aan het ZAT primair nemen meestal de volgende instanties deel
● Versa (maatschappelijk werk)
● Regionaal Bureau Leerlingzaken (leerplicht)
● Jeugd en Gezin (schoolarts en/ of – verpleegkundige)
● En soms is er ook een consulent van de gemeente aanwezig
Vanuit de school is de interne begeleider en vaak ook de directeur betrokken.
Doel
Leerlingen, waarover zorg bestaat en waarover de school advies of ondersteuning wil
vragen aan de schoolarts/ verpleegkundige, maatschappelijk werker en/ of de
leerplichtambtenaar, worden besproken. Enkele voorbeelden:
● Kinderen waarvan de ouders moeite hebben met de opvoeding/ verzorging
● Kinderen die vaak te laat komen
● Kinderen die gepest worden
● Kinderen die vaak moe zijn op school
● Kinderen die heel verdrietig zijn
● Kinderen met blauwe plekken zonder duidelijke oorzaak
● Kinderen die onderzocht moeten worden, maar ouders willen dat niet
● Kinderen die vaak ziek zijn
● Kinderen met zieke ouders
Eigenlijk alle factoren die maken dat een leerling niet goed kan functioneren op school.
School
Ouders worden op de hoogte gesteld als de school hun kind(deren) wil bespreken in het
ZAT. Andersom kan een instantie een leerling aanmelden om te vragen hoe het op school
gaat.
Oplossen
In het ZAT primair kunnen ‘zorgen’ niet direct opgelost worden. Vaak krijgt de school
advies hoe zij een situatie aan kunnen pakken en waar zij de juiste hulp kunnen vinden
voor het gezin. Het kan ook voorkomen dat ouders benaderd worden door één van de
externe deelnemers (Versa welzijn, Jeugd en Gezin of RBL).
Samen met de ouders en de school wordt gezocht naar de beste aanpak, zodat de
leerling weer beter kan functioneren op school.
Astrid Sterk
Maatschappelijk werker
Versa Welzijn

