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Uit de onderbouw
Steentjes 
Ziet uw kind ook elk steentje 
op straat liggen? Zit de jas 
of tas van uw kind weer vol 
met allerlei steentjes? Dat 
komt omdat we vorige week 
gewerkt hebben over de grond 
en stenen. Waar komen die 
stenen eigenlijk vandaan? Hoe 
zien ze eruit? Wat zijn de verschillen? Welke is zwaarder 
of lichter? En wat is er allemaal van steen gemaakt? 
Ook leuk om thuis eens te onderzoeken!

Versje 
Hoe je stil blijft liggen 
kun je leren van een steen. 
Probeer het. Zoek er een.

Kijk hoe de steen stil ligt. 
Doe hem na. Begin met je voeten. 
Dan benen, buik, armen gezicht.

Sluit je ogen. Adem zachtjes. 
Een kever kruipt over je teen. 
Stil! Je bent een steen. 

Verslag Ouderbijeenkomst
Woensdag 10 april was er ‘s middags een bijeenkomst 
voor ouders van de onderbouw en de peutergroepen 
over zelfstandigheid en opvoeding van jonge kinderen. 
De middag werd geleid door Sanne Melchior van het 
CJG en Janneke de Vries van de GGD. Aan de hand van 
stellingen en vragen hebben we actief ervaringen en 
tips uitgewisseld. Over opruimen, zindelijkheid, spitsuur 
in de morgen, ruzies tussen kinderen, etc. Het was voor 
ouders fijn om te merken dat andere ouders soms met 
dezelfde dingen worstelen. Met creativiteit en volhou-
den lukt het de meeste ouders om hun kinderen te 
begeleiden in de ontwikkeling van de zelfstandigheid. 
De middag was de moeite waard! 

Uit de middenbouw
De eerste mens
De lente vordert gestaag en in de middenbouw bete-
kent dat volop levendigheid. We zijn nog steeds bezig 
met “de eerste mens” en dat resulteert in prachtige 
resultaten.
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Martyna (groep 4) was zo enthousiast over onze lessen 
van de eerste mens, dat ze thuis gelijk op internet is 
gaan zoeken en ze kwam met dit verhaal

Het begon allemaal in Afrika. Sommige mensapen zijn 
op de benen gaan lopen en de eerste mensachtigen 
ontstaan. En dat is Australoputeken. En ze ontwikkelen 
zich en gaan hun hersenen groeien. Er ontstaan nieuwe 
soorten, de homeniede. En er ontstaan weer nieuwe 
soorten. Die heeft grotere hersens en dat is Homairek-
terx. En daarna onze soort de homo sapiens. De mens 
die echt de hersens heeft als onze hersens. En die 
komen uit Afrika, dus wij komen allemaal uit Afrika! 

We weten alleen niet hoe ze ontstaan zijn. De eerste 
menssoorten hebben een uitstekende kin, wat de homo 
sapiens krijgen het nog zwaar te verduren en verlaat  
Afrika. Ze gaan de wereld in en de eerste groepen 
steken het water over. Ze trekken naar Azië, helemaal 
tot Indonesië tot naar Australië. Andere groepen ver-
trekken veel later uit Afrika en toen kwamen de eerste 
groepen Europa binnen. En nu is het klaar.

Cito
Verder zijn we begonnen met de citotoetsen. Dit doen 
we elk jaar om de ontwikkeling van uw kind te volgen. 
Het is voor uw kind prettig als uw kind deze weken op 
tijd op school komt en ook voldoende slaap krijgt. Het 
is ook belangrijk dat u als ouder er met een ontspannen 
blik naar kijkt. Sommige kinderen kunnen hier namelijk 
best zenuwachtig van worden. 

Groep vijf-tijd
Groep vijf-tijd op vrijdag is altijd een afwisselende 
middag. We kijken naar een programma met vooral 
biologische thema’s en werken dat op diverse manieren 
(creatief en via werkbladen) uit. En verder is er soms 
nog ruimte voor dramalessen, maar vooral genieten 
we van de meest uiteenlopende spreekbeurten over 
bijvoorbeeld sporten, dieren, ziektes en Formule 1. 
Altijd interessant. 

Creatieve middagen
En we kijken alweer uit naar de creatieve middagen op 
28 mei en 4 juni. Wellicht is daar nog hulp nodig. Mis-
schien wilt u nog even informeren bij uw klas.

Uit de bovenbouw
Thema Middeleeuwen 
De komende periode staan de lessen Da Vinci in het 
teken van de Middeleeuwen. De kinderen hebben 
al een werkstuk gemaakt, waarbij ze in de huid van 
een karakteristiek persoon uit de Middeleeuwen zijn 
gestapt. In het verhaal hebben de kinderen een dag uit 
het leven van die persoon beschreven. Door middel van 
een tijdmachine zijn ze teruggegaan in de tijd. De ver-
halen zijn erg leuk en mooi om te lezen. Er zijn kinderen 
die echt in de huid van de persoon zijn gekropen.

Op 20 juni gaan alle groepen van de bovenbouw op 
bezoek naar de bibliotheek om daar met behulp van 
het spel Minecraft nog verder in de Middeleeuwen te 
duiken.

Om het thema gezamenlijk af te sluiten is er een Open 
Podium gepland op woensdag 10 juli. Alle groepen 
presenteren dan, op geheel eigen wijze, wat ze geleerd 
hebben tijdens dit thema.

Disco groep 8
Op vrijdag 14 juni staat de disco van groep 8 op het 
programma. De kinderen en leerkrachten eten ee-
rst gezellig samen op school en aansluitend gaan de 
voetjes van de vloer! Iedere groep bereidt ook een 
activiteit voor, zodat het een onvergetelijke avond gaat 
worden. We hebben er zin in!!



Uit de kangoeroegroepen
“Hoe zou het zijn geweest....”
Mijmerde Lev, “als Hitler aan de macht was gebleven?” 
Een mooie onderzoeksvraag voor het laatste Kangoe-
roeproject in de groepen 6-7-8. Tja, goede vraag en 
heel relevant, zeker gezien de tijd van het jaar. Het 
roept ook vragen op als: hoe kon Hitler aan de macht 
komen? Het leek er heel lang op dat Hitler de oorlog 
zou winnen, maar wat was dan het kantelpunt waar-
door de Geallieerden toch hebben kunnen winnen? 
Leerlingen zijn begonnen met een mindmap waarin ze 
alleen zetten wat ze al weten over de Tweede Wereld-
oorlog, maar ook de vragen die nu dus nog voor ze 
openliggen. Sommige groepjes hebben al een duidelijk 
idee wat ze willen uitzoeken: “Hoe zou Veenendaal er 
nu uitzien?”, “Of juist Berlijn?”, “Zou er nog verzet zijn 
en hoe zou dat nu werken?”

Het is in ieder geval een onderwerp waar de leerlingen 
erg enthousiast en geïnteresseerd in zijn. 

W4Kangoeroe - uitslag
Donderdag 16 maart hebben de Kangoeroegroepen 
meegedaan aan de Wereldwijdewiskundewedstrijd 
W4Kangoeroe. In tweetallen aan wel 24 redactie- 
sommen van het ingewikkelde soort. Vlak voor de 
meivakantie kwam de voorlopige uitslag binnen. Lars 
en Nine waren de topscorers van onze school met 95 
punten. We horen binnenkort of we daarmee ook in de 
prijzen vallen.

Kinderburgemeester
Persbericht - Plannen voor kinderburgemeester en 
kinderraad
Op woensdag 8 mei ontving burgemeester Gert-Jan 
Kats een delegatie van acht kinderen van de Montes-
sorischool Aan de Basis. De leerlingen hebben plannen 
gemaakt voor een kinderburgemeester en een kinder-
raad in Veenendaal. Hun plan met daarbij hun adviezen 
presenteerden zij aan burgemeester Gert-Jan Kats en 
de wethouders Marco Verloop en Martijn Beek. 

Deze zijn enthousiast over het voorstel dat de kinderen 
hebben gedaan. Burgemeester Gert-Jan Kats: “De 
kinderen hebben zich goed verdiept in het onderwerp 
en ons adviezen gegeven hoe we hiermee aan de slag 
kunnen en welke rollen zij daarin kunnen vervullen. De 
komende periode gaan we samen met de kinderen de 
voorstellen verder uitwerken.” 

Motie
In november 2018 heeft de raad een motie aangeno-
men om in gesprek te gaan met basisscholen om een 
jaarlijkse kinderraad te organiseren, een raad met  
basisschoolleerlingen. Daarnaast is in de motie 
opgenomen om samen met middelbare scholen een 
jaarlijks jongerendebat te organiseren. Naast poli-
tieke bewustwording, zorgt het laten meedenken van 
kinderen en jongeren ook voor betrokkenheid bij 
maatschappelijke vraagstukken.

Vervolg
De komende periode wordt gebruikt om een goede 
werkwijze voor een kinderburgemeester en kinderraad 
te realiseren. De voorstellen die de leerlingen gemaakt 
hebben, vormen hierbij de basis.

Bezoek bij burgemeester - door Keira
Woensdag 8 mei is het leerlingenpanel naar de burge-
meester van Veenendaal geweest om het plan van de 
Kinderburgemeester te presenteren en te bespreken 
met de echte burgemeester.

Het leeringenpanel heeft al een tijdje aan dit onder-
werp gewerkt en was aan het wachten om het te 
presenteren voor de burgemeester en de wethouders, 
dus het was eindelijk zover gekomen om het te doen. 



De presentatie verliep zo goed dat de burgemeester 
ja zei, maar er moest nog over een paar dingen nage-
dacht worden! Zoals over de locokinderburgemeester 
(reserve) en over hoe we zoveel mogelijk scholen mee 
konden doen. Toen de presentatie klaar was hebben de 
kinderen nog de raadzaal gezien en toen zijn we naar 
de school gelopen en hebben we besproken hoe het 
verder zou gaan, want we moesten nog over een paar 
dingen denken.

Maar de eerste kinderburgemeester van Veenendaal 
die komt eraan! 

Oudervergadering
Op 22 mei a.s. vindt de jaarlijkse oudervergadering 
plaats. Het thema dit jaar is Opvoeden in 2019. In de 
afgelopen week heeft de uitnodiging ontvangen met 
daarin meer inhoudelijke informatie en hoe u zich kunt 
aanmelden. Het belooft een leuke en interessante 
avond te worden dus wees welkom!!

Kwaliteitszorg en vragenlijst 
Sociale Veiligheid
De kwaliteitszorg is een van de belangrijkere beleids-
terreinen in een organisatie. Met het bestuur, team en 
ouders werken we hard om voor onze kinderen een 
goede school te zijn. Een plaats waar kinderen leren, 
zich ontwikkelen en zich veilig voelen. We doen dat op 
allerlei manieren en zo goed mogelijk. Daarom is het 
ook belangrijk om jaarlijks kinderen, ouders en leer-
krachten te bevragen. Klopt het wat we doen, wat gaat 
goed en waar liggen nog verbeterpunten.

Hiervoor gebruiken we drie instrumenten:

De quickscan voor het team 
Het team heeft voor belangrijke beleidsterreinen, o.a. 
schoolklimaat, techniek, ICT, pedagogisch klimaat e.d, 
kwaliteitskaarten gemaakt. In de kwaliteitskaart staat 
beschreven wat we ons als doel stellen en wat u van 
ons kunt verwachten. In een cyclus van 4 jaar komt elke 
kwaliteitskaart in een quickscan voorbij: doen we nog 
steeds wat we hebben afgesproken. 

De vragenlijst (tevredenheid) voor ouders, leerlingen 
(vanaf groep 5) en leraren 
Deze vragenlijst nemen we één keer per vier jaar af, dit 
jaar is het de beurt aan de ouders.

De vragenlijst sociale veiligheid voor ouders, leerlin-
gen (vanaf groep 5) en leraren 
De vragenlijst sociale veiligheid wordt elk jaar afge- 
nomen bij zowel kinderen, ouders als leraren. Het is 

belangrijk juist de sociale veiligheid met elkaar scherp 
op het netvlies te houden. De veiligheid voor kinderen 
is voor ons een belangrijk onderdeel, al jaren werken 
we o.a. de Gouden Weken om hier dan ook blijvend 
aandacht aan te besteden. 

De vragenlijsten en de quickscan worden door directie, 
managementteam (MT) en het team geanalyseerd, 
verbeterpunten benoemd en samen met de resultaten 
wordt dit verwerkt in een rapport. Bij de verbeterpunten 
wordt gekeken of deze direct moeten worden opgepakt 
of verwerkt worden in het onderwijskundig jaarplan, 
meestal van het opeenvolgende jaar.  

De rapporten worden besproken in het team, de MR 
en het schoolbestuur. Ook kan zo’n rapport besproken 
worden in het ouderpanel of het leerlingpanel. Daaruit 
kunnen aanvullende vragen of verbeterpunten komen. 
Uiteraard zijn ze altijd te lezen.

De vragenlijst Sociale Veiligheid voor u vindt u een dezer 
dagen in uw mailbox. De uitnodiging wordt verzonden 
naar alle voor ons bekende emailadressen van ouders, 
het kan dus zijn dat u er een of twee ontvangt. In het 
mailbericht staat een directe link en een inlognaam met 
wachtwoord.

De vragenlijst kunt u invullen tussen 17 mei tot 31 juli. 
Bij meerdere emailadressen per gezin bestaat de moge-
lijkheid de vragenlijst meerdere malen, door verschil-
lende personen, in te vullen. Dat is op zich uitstekend, 
soms kan dat ook prettig zijn. De vragenlijst wordt niet 
per kind ingevuld, wel is het soms handig een van uw 
kinderen hierbij in gedachte te houden. We hopen dat 
u allen de vragenlijst invult, hoe hoger de respons hoe 
nauwkeuriger de resultaten zullen zijn.

Hartelijke dank alvast. 
René Derksen

Ouderportaal ParnasSys
De school werkt al een aantal jaren met het programma 
ParnasSys. ParnasSys is een webbased leerlingadmini-
stratie en leerlingvolgsysteem.

ParnasSys heeft ook een ouderportaal. Dit ouderportaal 
biedt ons de kans om digitaal informatie te geven die 
voor u interessant of belangrijk kan zijn.

In gebruikname Ouderportaal 
Volgende week nemen wij het Ouderportaal in gebruik. 
Het eerste onderdeel dat voor u zichtbaar wordt zijn de 
NAW-gegevens. Dat betekent voor u dat u wijzigingen in 
adres, telefoonnummer en e-mail eenvoudig kunt door-
geven (uitleg volgt in de korte handleiding hieronder).



Vorig jaar hebben de meeste ouders een formulier 
ontvangen waarop kon worden aangegeven of u wel/
geen inloggegevens voor het ouderportaal wilt ontvan-
gen. Nieuwe ouders hebben op het inschrijfformulier 
kunnen aangeven hier wel/ geen gebruik van te willen 
maken.

Maandag ontvangt u de inloggegevens voor het ouder-
portaal. Mocht u geen inlogcode ontvangen dan kunt u 
deze opvragen bij Brenda van Beek via administratie@
aandebasis.nl

In onderstaande “korte handleiding” kunt u meer lezen 
over hoe u kunt inloggen en wat u kunt vinden op het 
ouderportaal.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een mail sturen 
naar administratie@aandebasis.nl

“Korte” handleiding Ouderportaal ParnasSys

Inlogprocedure 
Met onderstaand link komt u op de inlogpagina van het 
ouderportaal terecht: https://ouders.parnassys.net/
ouderportaal/

Gebruikersnaam en wachtwoord  
U ontvangt van ons een e-mail met een gebruikers- 
naam en wachtwoord om de gegevens van uw kind 
(eren) te kunnen bekijken. De eerste keer logt u in  
met deze gegevens. Daarna kunt u uw wachtwoord 
wijzigen.

Het wijzigen doet u op de volgende manier  
Nadat u bent ingelogd met het oorspronkelijke wacht-
woord kunt u via het icoon rechts bovenin uw wacht-
woord wijzigen. Door te klikken op het icoon van het 
poppetje krijgt u 3 mogelijkheden: Profiel, School en 
Uitloggen. U klikt op profiel. Hier ziet u de gegevens 
van u als ouder(s). Door te klikken op de knop “Wacht-
woord wijzigen” kunt u een eigen wachtwoord invoe-
ren. Wanneer u het wachtwoord bent vergeten kunt u 
op de inlogpagina klikken op: “Wachtwoord vergeten?” 
U geeft uw gebruikersnaam op en krijgt vervolgens een 
nieuw wachtwoord toegestuurd via uw mail.

Wijzigingen in uw gegevens doorgeven  
U kunt wijzigingen in bijvoorbeeld uw e-mailadres of 
telefoonnummer doorgeven door in het juiste veld op 
het potloodje bovenin te klikken. U kunt niets zelf ver-
anderen in het systeem. Wij krijgen een melding van 
uw wijzigingen en zal deze doorvoeren. Wij vinden het 
belangrijk dat we de juiste adres- en telefoongegevens 
hebben. Wilt u goed kijken of deze gegevens kloppen 
en doorgeven wanneer dit verandert? Dan kunnen wij u 
altijd bereiken als er bijzonderheden zijn.

Als u een wijziging doorgeeft, ontvangt u een automa-
tisch gegenereerd bericht vanuit ParnasSys.

Welkom!
Welkom in de groep van Karin/Melinda
Yade

Welkom in de groep van Tilly
Jay

Agenda
Mei
16 leerlingbespreking MB
17 leerling panel
17 ouderpanel
20 toetsweek 2
22 oudervergadering
23 zorgteam
24 management team
27 toetsweek 3
27 werkgroep rekenen
28 creatieve middag MB
29 spreekuur CJG
30 Hemelvaartsdag
31 kinderen vrij

Juni
3 toetsweek 4
3 t/m 6 avondvierdaagse
6 Basis in Beeld 
7 studiedag team
7 kinderen vrij
10 2e pinksterdag
11 sectieoverleg MB
11 sectieoverleg BB
13 verslag mee
13 groepsindeling mee
13 sectieoverleg OB
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Colofon
Schoolkrant Basis in Beeld is een uitgave van  
Montessori kindcentrum Aan de Basis te 
Veenendaal (opmaak Op de Millimeter).  
De volgende Basis in Beeld verschijnt op  
6 juni mei. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 29 mei per mail naar:

BasisinBeeld@aandebasis.nl

Blijf op de hoogte
Naast door het lezen van onze schoolkrant Basis 
in Beeld kunt u op de hoogte blijven van het 
reilen en zeilen van onze school door regelmatig 
een kijkje te nemen op de website:

www.aandebasis.nl

Maar u kunt ook op de hoogte blijven via de app 
WhatzNew (downloaden in de App store of via 
Google Play).

WhatzNew

Online zijn wij verder ook te vinden op Twitter:

@MontAandeBasis

14 disco groep 8
18 schoolreis MB
19 bestuursvergadering
20 Basis in Beeld
20 voortgangsbespreking 1
20 verslagbespreking 1
21 management team
24 werkgroep rekenen
25 voortgangsbespreking 2
26 bedankjesmiddag
26 verslagbespreking 2
26 spreekuur CJG
27 schoolreis OB
27 zorgteam
28 onderbouw vrij
28 open podium MB
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