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Leerlingenraad  

Dit schooljaar zijn we gestart met een 

leerlingenraad. Eindelijk! De leerlingenraad 

bestaat uit een groep kinderen die bepaalde 

zaken op kinderniveau bespreekt. Het zijn 

leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Ze zijn als 

vertegenwoordiger gekozen door hun klas.  

Elke eerste dinsdag van de maand komen ze bij 

elkaar. Nu onder leiding van meester Marc en 

juf Margot. Al bij het eerste overleg kwamen de 

ideeën en plannen op tafel. We kijken uit naar 

de tweede bijeenkomst! 

 

 

 

 

 

 

NPO gelden  

Vorig schooljaar zijn we met het Nationaal 

Programma Onderwijs (NPO) begonnen. Dit 

herstelplan moet helpen bij het opvangen en 

wegwerken van leervertragingen door corona. 

Sommige kinderen hebben een leervertraging 

opgelopen of zijn minder gemotiveerd geraakt. 

Anderen hebben juist een groeispurt gemaakt.  

De NPO gelden helpen ons extra ondersteuning 

aan de kinderen te bieden om vertragingen te 

beperken en in te halen.  

Met de NPO-gelden heeft de Waterlelie het 

volgende gedaan: 

 

1. Uitbreiden personeelsbestand. Met het 

uitbreiden van het aantal leerkrachten, 

onderwijsassistentes en ander ondersteunend 

personeel zorgen we ervoor dat we het 

lerarentekort zoveel mogelijk opvangen. Bij 

ziekte hebben we daardoor vaak vervanging en 

op andere dagen worden de extra collega’s 

ingezet voor ondersteuning in de klas of buiten 

de klas aan groepjes kinderen. 

2. Aannemen van vakleerkrachten voor 

o.a. digitale geletterdheid en muziek/drama. 

Wanneer deze vakleerkrachten lesgeven, 

hebben de leerkrachten ruimte om hun lessen 

voor te bereiden en administratieve 

klassentaken te doen. Dit zorgt voor minder 

werkdruk en tevreden personeel. 

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/aan-de-slag/uitvoering/interventies-toepassen
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/aan-de-slag/uitvoering/interventies-toepassen


Waterlelienieuws 

 

 

  pagina - 2 - 

 

 

3. Remedial teachers die de kinderen in 

kleine groepjes of individueel extra 

ondersteuning geven zodat achterstanden 

ingehaald worden. 

4. Professionalisering van het team. Het 

team meer digitaal geletterd maken voor 

afstandsonderwijs en het effectief inzetten van 

onze digitale hulpmiddelen. Teamscholing op 

leerkrachtvaardigheden voor effectief 

begrijpend leesonderwijs.   

5. Extra aandacht voor de Sociaal-

emotionele ontwikkeling  van leerlingen; Rots-

en Watertrainingen, teken je gesprek en 

kindercoaching in school. 

6. Afschrijvingskosten voor leermiddelen 

en ICT die gerelateerd zijn aan de interventies 

van de menukaart van de NPO gelden.  

7. Coaching van leerkrachten op het 

directe instructiemodel. 

 

Wij zijn erg blij met de extra gelden. Het zorgt 

ervoor dat we ons werk goed kunnen doen!! 

 

De week tegen het pesten  

26 t/m 30 september 

 

De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is 

‘Grapje! Moet toch kunnen?!’. Samen zorg je 

voor een gezellig en veilig groepsklimaat. Een 

groep waarin lachen en plezier hebben zorgt 

voor verbinding en betrokkenheid en een 

positieve norm zet.  

Humor en het maken van grappen heeft veel 

positieve kanten. Tegelijkertijd is dit precies 

waar het ook mis kan gaan. Grappen rekken de 

normen in de groep soms op: het grapje geeft 

dan aan wat normaal is, of wat er wel en niet 

kan. Hoe ga je daarmee om en zorg je samen 

voor een goede sfeer? 

In de week tegen pesten gaan we op de 

Waterlelie extra aandacht besteden aan het 

thema ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ in de klas. 

De kinderen leren door middel van verschillende 

activiteiten in de klas wat de positieve, maar ook 

negatieve impact van grappen kan zijn. 

Belangrijk daarin is hoe we met elkaar omgaan 

en wat we wel of niet acceptabel vinden.  

Op deze manier oefenen de kinderen in een 

veilige setting en geven we ze belangrijke 

vaardigheden mee voor hun toekomst. 

Wilt u meer weten over de week tegen pesten 

kijk dan ook eens op 

https://www.weektegenpesten.com/  

 

 

Traktaties   

Leerlingen krijgen per schooljaar al gauw 29 

traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest! 

Bij ons op school vragen we ouders wel om de 

traktaties klein te houden en niet te calorierijk 

te maken. Overigens zijn lolly's, kauwgom en 

soortgelijke traktaties niet toegestaan in de 

klas.  

 

https://www.weektegenpesten.com/
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Betalingen OR   

Binnenkort  krijgt u een betaalverzoek via 

Wiscollect met daarbij onderstaand bericht.  

 

Om op school extra activiteiten te organiseren, 

kan De Waterlelie niet zonder ouderbijdrage.  

Ook dit schooljaar vragen wij u daarom ons op 

deze manier te helpen, zodat we er als 

ouderraad weer een extra leuke tijd op school 

van kunnen maken.  

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-

2023 als volgt: 1e kind: € 65,00, 2e kind, € 45,00 

en het 3e kind: € 35,00.  

Indien u vragen heeft over het betalen van de 

ouderbijdrage of het volledige 

begrotingsoverzicht wilt ontvangen, kunt u 

contact opnemen met de financiële commissie 

van de ouderraad via orwaterlelie@gmail.com.  

 

Bedankt namens de ouderraad!  

Maaike Mantel (voorzitter OR)  

Ilse Van der Meché-Rapati (financiële commissie 

OR) 

 
 

OR en MR                   

Voor de ouderraad en de 

medezeggenschapsraad is het nieuwe schooljaar 

ook weer begonnen. De eerste vergadering van 

de OR was op 5 september, de MR vergaderde 

op donderdag 12 september.   

 

Link   

In september is de  linkgroep weer gestart onder 

leiding van juf Marieke.  

De linkgroep is op donderdag en is  bedoeld voor 

leerlingen die:  

- cognitief sterk zijn  

- extra uitgedaagd worden in de klas door 

het compacten van de lesstof en het 

aanbieden van verrijking en verdieping  

- aan deze uitdaging nog niet genoeg 

hebben  

 

Social Schools   

In Social Schools zit een functie om aan het eind 

van het schooljaar een fotoboek van alle 

berichtjes/foto’s te maken.    

https://www.socialschools.nl/fotoboek-school  

 

 

LOI Kidzz   

Vandaag krijgen de kinderen van groep 6,7 en 8 

een folder mee met daarin een aanbod voor een 

typecursus via LOI kidzz. Als uw kind dit leuk 

vindt dan biedt LOI kidzz korting aan via de 

school. Alles staat beschreven  in de folder.  

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

 

Margot Vogelaar

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.socialschools.nl%2Ffotoboek-school&data=04%7C01%7Cmvogelaar%40scoh.nl%7Ceadc6b23c66f464efe9308d97e96a16d%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637680007673260361%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YyLpfFRtQcEhOpgWLoC%2FxtrH3njJfHxDSRsF2zd42%2Bg%3D&reserved=0

