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Agenda 

Dinsdag 25 oktober Inloopochtend 8.30 – 9.30 uur 

Dinsdag 1 november MR vergadering 19.30 uur 

 

Nieuws van de directie 
Terugkoppeling studiereis Zweden  
Van zondag 9 oktober t/m woensdag 12 oktober hebben 23 medewerkers van Primenius een 
bezoek gebracht aan onderwijsorganisaties in Zweden.  
Rondom Stockholm hebben we zowel kinderdagverblijven als scholen voor kinderen van 
8-16 jaar bezocht; deze instellingen werkten met het Reggio Emilia 
concept.  
Uitgangspunten van dit Reggio Emilia concept zijn:  
* een kind heeft 100 talen om zich uit te drukken (tekenen, dansen, 
zingen, drama, kunst, etc.)  
* elk kind heeft de natuurlijke behoefte contact te maken met 
anderen, de wereld te ontdekken en zich te ontwikkelen (te leren)  
* de school is zo ingericht, dat aan die natuurlijke behoefte wordt 
voldaan en het kind wordt uitgedaagd tot onderzoek en 
experimenteren (de behoefte van het kind is hierin leidend).  
Wij zijn geïnspireerd geraakt en bespreken onze ervaringen in het 
team.  
Vervolgens gaan we kijken welke onderdelen we mogelijk kunnen 
inpassen om ons onderwijs nog boeiender en mooier te maken voor 
onze kinderen.  
 
ESHA-conferentie Maastricht 
Vorige week heb ik deelgenomen aan de tweejaarlijkse conferentie van de European School 
Heads Association (ESHA), dit jaar georganiseerd in Maastricht.  
Het thema: “International inspiration in education: leadership matters!” 
Zo’n 650 schoolleiders uit Nederland en 25 andere Europese landen verdiepten zich in 
actuele onderwerpen, zoals leiderschap in het hedendaagse onderwijs, gepersonaliseerd en 
competentiegericht onderwijs, onderwijs in een multiculturele samenleving en een leven lang 
leren. Internationalisering en de rol van ICT in onze huidige samenleving (en dus ook in ons 
onderwijs) waren belangrijke onderwerpen. 
Diverse sprekers waren aanwezig waaronder innovator dr. Zachary Walker (National Institute 
of Education in Singapore). Hij vertelde over de inzet van (mobiele) technologie in het 
onderwijs en ‘the Last Backpack Generation’. Kunstenaar/ontwerper Daan Roosegaarde 
vertelde over zijn visie op de duurzame toekomst.  
Voor meer info: 
http://esha2016.com  
http://www.drzacharywalker.com 
https://www.studioroosegaarde.net   
 
 
Met vriendelijke groet,  
Margriet Platzer-Maarsingh 

http://www.diedeldoorn.nl/
http://esha2016.com/
http://www.drzacharywalker.com/
https://www.studioroosegaarde.net/
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Basisvoorwaarden gebruik iPad school 
Beheersysteem Meraki 
Het beheersysteem Meraki moet op de iPad geïnstalleerd zijn.  
Het beheer zorgt ervoor dat de juiste (netwerk)instellingen (automatisch op het WiFi), 
websites en apps aan de ipad toegevoegd kunnen worden.  
Let wel op: Bij het installeren van apps krijgt het beheer regelmatig de melding dat de iPad 
vol is. Dat is voor de continuïteit van het onderwijs niet gewenst. 
Het beheer kan, indien nodig, apps verwijderen om ruimte te maken voor school-apps.  
 
Schade of defecten iPad  
Via het webformulier op de site van de Stichting, http://www.primenius.nl/ipad/schade, 
kunnen schades of defecten gemeld worden. De oplader en de hoes vallen niet onder de 
garantie. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 0597-743100 iPad service of info@primenius.nl 
 
iPad opladen 
Zorg dat de iPad genoeg opgeladen is aan het begin van de schooldag. Behalve dat de 
leerling tijdens het opladen niet met de iPad kan werken hebben we beperkte mogelijkheden 
om de iPad op te laden. 
 
Opschonen 
Wis regelmatig de geschiedenis en websitedata (cookies e.d.) 
Ga hiervoor naar Instellingen > Safari > geavanceerd (helemaal onderaan) > 
Websitedata > Verwijder alle websitedata 
Ga terug naar Safari > Wis geschiedenis en websitedata 
 
Systeemupdate 
Zorg dat de iPad up-to-date is. U krijgt een melding (Instellingen > Algemeen > Software 
update) als er een update is. Deze kunt u thuis uitvoeren. 
 

Nieuws vanuit de Geledingen 

Jaarvergadering oudervereniging de Diedeldoorn 4 oktober 2016.  
Dit jaar hebben we de jaarvergadering in combinatie met een koffieochtend gehouden.  
Margriet heeft een algemene uitleg gegeven waar zij en het schoolteam mee bezig zijn.  
We gaan dit jaar extra investeren in muzieklessen, leerkrachten die bijgeschoold worden en 
meer aandacht aan de Engelse lessen. Denk hierbij aan vaker een les in het Engels geven, 
kinderen die in het Engels contacten leggen met buitenlandse scholen.   
En KIVA blijft ook nog steeds een punt voor extra aandacht.  
Miranda Broekstra, voorzitter Oudervereniging, geeft aan hoe afgelopen jaar verlopen is. 
Ook wordt besproken dat we volgend schooljaar 2017-2018 de vrijwillige bijdrage gaan 
verhogen met € 5,00 per kind per jaar. De aanwezige ouders gaan hiermee akkoord. Ook is 
er plek bij de Oudervereniging voor nieuwe enthousiaste ouders! Lijkt het U leuk om ons 
team te komen versterken, laat het even weten!  
Juf Karen heeft een presentatie: “Social Media”, gegeven. Hier ging het vooral over de 
Beebot voor de onderbouw. Deze Beebot helpt kinderen lessen te programmeren. En over 
de medialessen in de bovenbouw. Zeer interessant!  
Aan het einde van de jaarvergadering sluit Miranda Broekstra de vergadering.  

http://www.diedeldoorn.nl/
http://www.primenius.nl/ipad/schade
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Algemeen 
3D Kanjers Experience gaat beginnen. 
Aanstaande donderdag 27 oktober om 10.30 uur zal de kick-off plaatsvinden van ons 3D 
kanjers project. We gaan vrijdag 28 oktober beginnen. We houden u op de hoogte. 
Alle bouwouders bedankt voor de aanmeldingen. Wij hebben er zin! 

 
Wij ondersteunen ANWB Lichtbrigade  
Binnenkort gaat de wintertijd weer in. Dat betekent dat de dagen weer donkerder worden. 
Veel van onze leerlingen komen op de fiets naar school. Wij vinden het als school erg 
belangrijk dat de leerlingen veilig en goed verlicht door het verkeer gaan. Want wist u dat de 
kans op een aanrijding met 20% afneemt door goede verlichting? Daarom doen we mee met 
de ANWB Lichtbrigade en organiseren we zelf een actie op onze school. Wilt u ervoor 
zorgen dat uw kind in week 44 en 45 met de fiets naar school komt (datum volgt nog) zodat 
we de fietsen van groep 5, 6/7 en 7/8 kunnen controleren op de verlichting. Wilt u helpen met 
het controleren van de verlichting dan kunt u dit aangeven bij de leerkrachten.    
 

Info  groepen  
Groepen 1 en 2 
Op dinsdagochtend 25 oktober gaan de groep 1 en 2 een herfstwandeling maken. Onderweg 
gaan we herfstmaterialen verzamelen om in de klas werkjes mee uit te voeren. 
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