
Op de Bem worden jaarlijks een aantal momenten georganiseerd waarop ouders in gesprek 
kunnen met de directie; Reflection Time. Tijdens dit samenzijn kunnen ouders hun vragen, wensen, 
ideeën of verbeterpunten kwijt. Het eerste Reflection time moment van dit schooljaar staat in het 
teken van Visie van het jonge kind. Karin Egging en Wietske Rademaker zullen voor dit thema het 
aanspreekpunt zijn. In verband met het naleven van de coronamaatregelen vragen wij u zich 
vooraf aan te melden. Mocht u interesse hebben hierbij aanwezig te zijn dan dient u voor vrijdag 11 
september a.s. een mail te sturen naar wietske.rademaker@liemersnovum.nl    
   
Het eerste Reflection time moment van dit schooljaar is:   
Woensdag 16 september om 8:30 uur.    
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GESPREKSCYCLUS SCHOOLJAAR 2020-2021 
Het is van belang dat ouders en school regelmatig met elkaar in contact komen. Hiervoor is de 
cyclus van spreekrondes opgesteld. Als school beseffen we dat dit het hebben van vaste 
contactmomenten waarborgt maar tegelijkertijd begrijpen we dat we in de weergave van 
contactmomenten niet compleet kunnen zijn. Spontane contactmomenten of contactmomenten 
op aanvraag zullen naast de vastgelegde momenten, naar behoefte plaatsvinden. Hierbij is het 
dus van belang dat ouders weten op welke momenten en manieren ze met de leerkracht in 
contact kunnen komen.  
U kunt de leerkracht van uw kind persoonlijk aanspreken en een gesprek plannen, maar u kunt 
de leerkracht van uw kind ook via Socialschools benaderen. Daarnaast kan (buiten de 
schooltijden om) via het telefoonnummer van de school telefonisch contact gezocht worden.  

REFLECTION TIME 
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 VERVOLG GESPREKSCYCLUS  
De gesprekscyclus van schooljaar 2020-2021 ziet er als volgt uit:  

Spreekronde 1   
De 1e spreekronde bestaat uit het keer-om-gesprek. Deze gesprekken hebben in de  
2e week van het schooljaar plaatsgevonden.   
  
Spreekronde 2   
Aankomend schooljaar zullen we in spreekronde 2 in de groepen 2 t/m 7 gaan  
starten met het voeren van driehoeksgesprekken. Een driehoeksgesprek is  
een gepland gesprek tussen leerkracht, ouder en kind. Wanneer kinderen meer  
eigen verantwoordelijkheid krijgen in het sturen van hun leerproces kunnen  
ouders hier ook op een sturende of ondersteunde manier bij betrokken worden. 
Tijdens dit gesprek van 15 minuten worden doelen en resultaten van de  
leerling doorgenomen, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van het  
kind. We vinden het belangrijk dat het kind een aandeel heeft in het gesprek  
en dat er ruimte is voor zijn of haar inbreng. Van tevoren heeft de leerkracht  
met de leerling in de groep een kindgesprek gevoerd. De punten die ter  
sprake zijn gekomen tijdens het kindgesprek zullen worden meegenomen in 
het driehoeksgesprek. Spreekronde 2 zal gehouden worden in week 47.                
De driehoeksgesprekken zullen in de middagen na schooltijd gevoerd gaan  
worden. Voor deze driehoeksgesprekken worden alle ouders samen met het  
kind uitgenodigd en u kunt zich via SocialSchools tegen die tijd inschrijven. 

Spreekronde 3  
Spreekronde 3 is een verplichte spreekronde zoals u deze van ons gewend bent. De ouders worden 
uitgenodigd voor een 10-minutengesprek waarin de ontwikkeling van uw kind wordt besproken. 
Spreekronde 3 zal aankomend schooljaar plaatsvinden op de middagen in week 9.   
  
Spreekronde 4  
In dit laatste, afsluitende gesprek voor de zomervakantie worden de ontwikkelingen van het 
afgelopen schooljaar en de overdracht naar de volgende groep besproken. Deze zal plaatsvinden in 
week 27. We hebben als team met elkaar besloten dat we, aan de hand van de evaluatie van 
spreekronde 2 (de driehoeksgesprekken), gaan besluiten of we dit gesprek met alleen ouder(s) of 
met zowel de ouder(s) als het kind gaan voeren. Dit, omdat het voeren van kindgesprekken en 
en driehoeksgesprekken op De Bem nieuw is. Het voeren van deze gesprekken is een proces dat 
tijd kost. We willen dit goed evalueren, de verbeterpunten goed in kunnen zetten en hier de tijd voor 
nemen. We houden u te zijner tijd op de hoogte van onze evaluaties en van het besluit om van 
spreekronde 4 een 10-minutengesprek met ouders of een 2e driehoeksgesprek met ouder(s) en het 
kind te maken.  
  
Groep 8 hanteert dit schooljaar een eigen gesprekscyclus, dit in verband met de  
adviesgesprekken die dit schooljaar aan de orde zijn.   

Wanneer er nieuwe leerlingen gedurende het jaar instromen wordt er na +/- 6 weken op uitnodiging 
van de leerkracht een gesprek gepland met ouders om bevindingen te delen en nader kennis te 
maken.  

Naast bovenstaande contactmomenten kan het natuurlijk zo zijn dat er spontane contactmomenten 
of contactmomenten op aanvraag van de ouders of van de leerkracht zijn. Ouders kennen hun kind 
het best en zullen signalen van hun kind als eerste opvangen. Het is van belang dat ouders hiervoor 
open staan en dat ze deze signalen aangeven bij de leerkracht zodat in gezamenlijkheid gezocht 
kan worden naar de onderliggende behoefte van het kind. 
  
Wij hopen met deze informatie u voldoende geïnformeerd te hebben.   
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Dinsdag 6 oktober en woensdag 7 oktober a.s. komt de schoolfotograaf voor de groepen  
1 t/m 8 bij ons op school. Onder schooltijd worden er individuele foto´s en klassenfoto’s gemaakt.  
De foto’s worden gemaakt op een witte achtergrond. Wellicht wilt u hier rekening mee houden  
qua kledingkeus.   
  
Vanwege de maatregelen rondom corona die op dit moment gelden, kan de  
broer en zus fotografie dit jaar helaas niet doorgaan.  
  
Hieronder volgt de indeling van de klassen- en individuele foto’s:  

 Dinsdag 6 oktober    Woensdag 7 oktober 
 1/2A    1/2E 

 1/2B    1/2F 

 1/2C    3/4 

 1/2D    4A 

 3A    4B 

 3B    6C 

 5A    7A 

 5B    7B 

 6A    8A 

 6B    8B

TRAKTEREN 
Wanneer uw zoon/dochter gaat trakteren op school willen wij u vragen om, vanwege de 
coronamaatregelen, te zorgen voor voorverpakte traktaties. Alvast bedankt!



AGENDA 
 
11 september    Kletskaart 1 mee naar huis 
14 september    Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
16 september    Reflection Time 1 
23 september    Mediatorentraining Vreedzame School  
23 september    Nieuwsbrief 3 

GESPREKSYCLUS 2019-2020  

HUISVESTING 
Wat betreft de huisvesting van De Sterrenschool is er de afgelopen weken hard gewerkt 
aan het nieuwe schoolgebouw aan de Guido Gezellestraat en dat heeft vanzelfsprekend invloed 
op de huisvesting van De Bem.   

Aanbesteding nieuwbouw Sterrenschool  
Voor de zomervakantie zijn er voor het nieuwbouwproject voor de Sterrenschool in een 
sneltreinvaart de aanbestedingsstukken gereed gemaakt voor de aanbesteding van de aannemer 
en het ontwerpteam. Na deze procedure is Factor Architecten het ontwerpteam geworden en 
Koenders Totaalbouw de aannemer.   
  
Ontwerpfase en planning nieuwbouw  
We naderen nu de laatste fase van het ontwerp. Alles komt op dit moment samen en de laatste 
aanpassingen aan de tekeningen worden gedaan. De komende weken zal er een klap worden 
gegeven op het ontwerp. De planning van oplevering in augustus 2021 ligt nog steeds in de lijn der 
verwachting, dus daar richten we ons op.   
  
Nieuwe huisvesting De Bem  
Met de verhuizing van de Sterrenschool zal De Bem het gebouw aan de voorzijde van de 
Sterrenschool in gebruik gaan nemen. Hiermee kunnen we de lokalen van de Bem 2.0 en het 
lokaal in het speellokaal vervangen voor gewone lokalen met een aangrenzend leerplein zoals u 
gewend bent.  
   
Inloopochtenden Sterrenschool en kijkdagen de Bem  
Binnenkort houdt de sterrenschool inloopochtenden waarbij ouders de ontwerptekeningen kunnen 
inzien. In het voorjaar zullen we voor de ouders van de Bem kijkmomenten inplannen om in het 
huidige Sterrenschoolgebouw alvast een kijkje te nemen.  
  
Voor beide scholen is er een prachtige oplossing in het vizier.  
We zijn erg trots op de nieuwbouwtekeningen van de Sterrenschool en de vele mogelijkheden  
die het nieuwe gebouw gaat bieden. De Bem zal m.i.v. het nieuwe schooljaar en direct na de 
verhuizing van de Sterrenschool de voorkant van het pand erbij betrekken. Wij verheugen ons 
enorm op het feit dat we weer samen als school onder één dak daltononderwijs kunnen geven.  
  
Vanuit ouders kwamen er terechte vragen omtrent de planning. De planning is inderdaad een 
cruciale factor voor het tijdig realiseren van beide verhuizingen en het onderbrengen van alle 
kinderen. Vooralsnog loopt de planning zelfs een beetje voor en we hopen van harte dat de bouw 
voorspoedig zal verlopen. Wij houden u op de hoogte.  
  
Mocht u omtrent de huisvesting nog vragen hebben dan kunt u terecht bij Joost Grol of Lineke 
Dusseljee  
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Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin 
Schrijf nu in want vol = vol! 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de 
Typetuin aangeboden. 
 
Voor wie? 
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. 
Ook voor kinderen met dyslexie. 
 
Wanneer is de typecursus? 
Startdatum: maandag 28 september 2020 
Lestijd: 15:45 tot 16:45 uur 
Leslocatie: Basisschool De Bem, Bemlaan 5 6905 VH ZEVENAAR 
 
Prijs 
185 euro (incl. examen) 
 
Waarom blind leren typen? 
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en 
foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, 
wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach. 
 
De klassikale cursus van de Typetuin 
• Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.  
• De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door. 
• Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.  
• Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online 

berichtenmodule. 
• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 
• Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. 

Liever nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van 
zijn of haar eigen leerproces. 

 
Wat heb je thuis nodig? 
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. 
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin. 
 
Aanmelden 
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. 
Vol = Vol. Schrijf dus snel in. 
 
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,   
 
Team van de Typetuin 


	REFLECTION TIME
	GESPREKSCYCLUS SCHOOLJAAR 2020-2021
	VERVOLG GESPREKSCYCLUS
	NIEUWSBRIEF 2   9 september  2020

	SCHOOLFOTOGRAAF
	NIEUWSBRIEF 2   9 september  2020

	TRAKTEREN
	HUISVESTING
	NIEUWSBRIEF 2   9 september  2020

	GESPREKSYCLUS 2019-2020

