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Onderwijsinspectie 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in 

Nederland. Afgelopen maandag zijn wij de hele dag door twee inspecteurs bezocht. Zij 

hebben gedurende de dag de kwaliteit van ons onderwijs beoordeeld. Dit hebben ze gedaan 

door gesprekken te voeren met leerlingen, met leerkrachten, met de intern begeleiders en met 

ons als directie. Daarnaast hebben ze in zes groepen een rekenles of spellingsles bekeken.  

Ze hebben ons op verschillende onderdelen beoordeeld. We scoorden voldoendes en op 

sommige onderdelen een goed. Wij zijn trots op de leerlingen en het personeel. Het was toch 

een spannende dag. We zijn zeer tevreden met het resultaat. De inspectie zal de komende 

periode een rapportage schrijven waarin zij de resultaten van het onderzoek weergeven.  Zij 

verwachten dit na de kerstvakantie af te ronden. Zodra wij de rapportage ontvangen hebben, 

dan zullen wij deze natuurlijk met u delen.  

 

COVID-19  

Voor het onderwijs zijn vooralsnog geen nieuwe maatregelen benoemd. We vinden het wel 

belangrijk om te benadrukken dat, door het toenemende aantal besmettingen in combinatie 

met ons personeelstekort, we uiterst waakzaam moeten zijn met elkaar. Helaas is ook het 

griepseizoen weer begonnen. We hebben daarom alvast besloten om toch weer een aantal 

preventieve maatregelen in te voeren om de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te 

kunnen waarborgen:  

• Ouders komen alleen op afspraak in de school en op het schoolplein 

• Tussen alle volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.   

• Personen die niet werkzaam zijn op school dragen een mondkapje als zij in school 

komen. 

Vanavond is er weer een persconferentie in verband met de oplopende besmettingen. 

Mochten er nieuwe maatregelen aangekondigd worden voor het onderwijs dan zullen wij die 

zo snel mogelijk met u communiceren.  

 

Personeel 

Met ingang van 1 december aanstaande gaat meester Gary (onze conciërge) met vervroegd 

pensioen. Vorige maand ontvingen wij van juf Sylvia Bleecke (groepsleerkracht in groep O 

en P) het bericht dat zij met ingang van 1 januari 2022 stopt met haar werkzaamheden op 

onze school. Zij neemt de komende periode de tijd om zich te oriënteren op andere 

werkzaamheden. Wij danken meester Gary en juf Sylvia voor hun jarenlange inzet en 

betrokkenheid bij onze school en wensen haar veel zegen voor de toekomst!  

 



 

PBS 
In de week van 15 november starten wij met PBS in school! 
PBS betekent Positive Behavior Support. Dit is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich 

richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het 

doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en 

gedragsproblemen voorkomt. PBS kan prima naast Kanjertraining gegeven worden. Waar het 

bij Kanjertraining om je eigen persoon gaat; ten opzichte van zichzelf, de groep en de school 

gaat het bij PBS om de gedragsverwachtingen in de verschillende ruimtes. In de hal zijn er 

andere regels dan buiten op het plein bijvoorbeeld. Deze gedragsverwachtingen zijn 

gekoppeld aan de kernwaarden. De kernwaarden van onze school zijn: veiligheid, respect en 

zelfstandigheid.  
Wij hebben, samen met de leerlingen, gedragsverwachtingen geschreven en deze zijn 

gevisualiseerd. Er zijn muntjes gedrukt die het team uitdeelt aan leerlingen die het goede 

gedrag laten zien. Deze beloningen worden per groep gespaard en daar kunnen zij weer een 

klassenbeloning mee verdienen.  

U ontvangt binnenkort meer informatie over de start van PBS in school. Wij hebben er zin in! 

 

Week van de Mediawijsheid  

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (8 tot en met 12 november) doen leerlingen van 

groep L en P mee aan MediaMasters. Met deze serious game maken leerlingen spelenderwijs 

kennis met de kansen en de gevaren van media. Zij gaan in de klas 

en thuis aan de slag met verschillende opdrachten over 

onderwerpen zoals WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en 

nepnieuws. De klas die de meeste punten (‘bits’) scoort, mag zich 

de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen. MediaMasters 

is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Het thema 

van dit jaar is: Samen Sociaal online. Het is een interactief spel om 

te leren, wij hopen dat de leerlingen net zo enthousiast zijn als vorig jaar 

Kanjertraining: 

Handig gedrag en taalgebruik! 
 

Het is handig om je als kind, als ouder en als 

leerkracht te richten op gedrag dat prettig is. 

Dat gedrag zal vaker voorkomen als er een 

compliment voor wordt gegeven. Het heeft het 

meest effect als er 4 complimenten gegeven 

worden tegenover 1 tip. Natuurlijk gebeuren er 

ook mindere leuke dingen op school of thuis. 

Al snel gebruiken we dan het woordje ‘niet’ of 

‘geen’: niet rennen, geen rommel maken, niet 

zo lang gamen…enz. Het helpt om positieve 

taal te gebruiken: noem wat iemand beter kan 

doen (tip). Zeg bijvoorbeeld: ‘Rustig lopen’, 

‘Ruim op wat je gebruikt hebt’ of ‘Ik vind het 

belangrijk dat je nu buiten gaat spelen. 

 



Sport, Bewegen & Gezonde leefstijl: 

Club extra: 
Samen met Sportservice Apeldoorn, gaan we na de herfstvakantie bij ons op locatie en na 

schooltijd, starten met club-extra voor de kinderen van Het Hofpark, de Prinsenhof en uit de 

omgeving. Dit wordt in zijn geheel georganiseerd door Sportservice Apeldoorn.  
Tegen betaling kunnen de kinderen die zich opgeven, op de woensdag na schooltijd (14:30 – 

15:30 uur) dan gymmen in de gymzaal onder begeleiding van een sportleraar van 

Sportservice Apeldoorn.  Club extra is een sportmoment 

voor kinderen die nog niet, of moeilijk aansluiting vinden 

bij het andere sport en beweegaanbod in de buurt. Er 

worden verschillende sport en beweegactiviteiten 

aangeboden. De kinderen (van De Prinsenhof) kunnen van 

14:00 tot 14:30 op school blijven tot de club-extra begint. 

U dient uw zoon/ dochter na afloop wel zelf op te komen 

halen. De club- extra gaat altijd door met uitzondering van 

de schoolvakanties. De kosten voor een (school)jaar lidmaatschap zijn €92. Voor meer 

informatie kijk hier. 
Mochten financiën een probleem zijn dan kan Stichting Leergeld Apeldoorn Voorst een 

uitkomst bieden, dit geldt overigens voor meer zaken dan alleen deelname aan sportclub.  

Schoolfruit 
Ook dit jaar doen wij weer mee met het programma van schoolfruit. 

Vanaf de week van 15 november tot en met de week van 22 april wordt 

er schoolfruit geleverd op woensdag, donderdag en vrijdag. In principe 

hoeven de leerlingen op deze dagen dus geen fruit mee voor de kleine 

pauze. Dit mag natuurlijk wel.  

Juf Daphne: 

Hoi allemaal, 

Ik ben Daphne van der Haas ik ben 18 jaar oud en woon in Apeldoorn 

met mijn ouders, zus en zusje. Dit hele jaar loop ik op donderdag en vrijdag stage bij de gym 

op De Prinsenhof en het Hofpark, in dit stukje vertel ik wat over wie ik ben. 
Ik doe de opleiding sport en bewegen bij landstede in Zwolle, Hier zit in nu in mijn 3e 

leerjaar. In mijn vorige 2 jaar op school heb ik zwemlessen en trainingen gegeven, ook deed 

ik mee aan het project wereld meiden waarbij we met een grote 

groep meiden van buitenlandse afkomst die net in Nederland waren 

samen gesport en nieuwe sporten uitgeprobeerd. Nu op school heb 

ik het profiel bewegingsagogie gekozen en hiervoor loop ik nu 

stage bij de gym.  Ik hou van sporten, en hoop mijn enthousiasme 

voor sport over te kunnen brengen aan de kinderen.  
Mijn hobby's zijn volleyballen, windsurfen en afspreken met 

vrienden. Volleybal doe ik nu bijna 12,5 jaar bij de club Alterno, 

hier heb ik ook vele jaren trainingen aan de mini's gegeven en nu 

sinds 3 jaar ben ik trainer en coach van een jeugdteam. Het 

windsurfen ben ik ooit in de zomervakantie mee begonnen omdat 

mijn vader dit ook altijd al deed, nu ga ik het liefst met een beetje lekker weer het water op! 

Ik heb zin in dit aankomende jaar en ga er zeker veel leren!  

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportstimulering.accres.nl%2Faangepast-sport%2Fclub-extra&data=04%7C01%7Cd.bekkers%40hethofpark.nl%7C378bb8228c414a64157e08d979da0afc%7C185036780ce54e0eae53b364d4dc9639%7C0%7C0%7C637674799656594547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eOsfuLRX0t8XoE7%2B70kgvTpOn0PAkTl1hgSbhZXJQRI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.leergeld.nl%2Fapeldoornvoorst%2F&data=04%7C01%7Cd.bekkers%40hethofpark.nl%7C378bb8228c414a64157e08d979da0afc%7C185036780ce54e0eae53b364d4dc9639%7C0%7C0%7C637674799656604551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cXymDigm0CRV7lKBExngxYuHCZzB5qaTWkp6qdeaAJ4%3D&reserved=0


 

 

Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:   

 

Graag uw aandacht voor de studiedag op donderdag 25 november en vrijdag 24 

december. De leerlingen van De Prinsenhof zijn op deze dag vrij.  

Op vrijdagmiddag 3 december zijn alle lerlingen om 12.00 uur vrij.  

In de schoolgids vindt u een overzicht van alle vrije dagen.  

 

November  Vrijdag  5 november  Nieuwsbrief  

 Donderdag  25 november Studiedag, alle leerlingen vrij 

December Donderdag 2 december 
Sinterklaasviering groepen K, L, O, 

P 

  Vrijdag  3 december  

Sinterklaasviering groepen C, D, E 

en J 

ASK groepen K, L, O en P 

Leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.  

 Woensdag 15 december Kerstbakjes maken 

 Woensdag  22 december Kerstviering 

 Donderdag  23 december Kerstlunch 

 Vrijdag 24 december Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

Hartelijke groet,  

Esther Wesselink en Annelies Beltman,  

directie 

 


