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1. Nieuwbouw St. Paulus  
In de afgelopen periode hebben diverse vergaderingen en werkgroepsessies plaatsgevonden 
tussen de directie van St. Paulus, de gemeente Heerlen, de directie van POVH en Alcander. 
Gedurende deze overleggen is duidelijk geworden dat alle ‘partijen’ heel positief zijn over een 
toekomstige samenwerking in een nieuw schoolgebouw in de Passart (op steenworp afstand van 
het huidige gebouw). Momenteel staat het samensmelten van de visies en het komen tot 
overeenstemming met betrekking tot het gebruik van de ruimten in het nieuwe gebouw centraal. 
Dit alles verloopt in een erg prettige en constructieve sfeer. Uiteraard blijven we u op de hoogte 
houden als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen! 

 
2. Belangrijke data  
- Vrijdag 21 december 2018: vanaf 12.45u start van de Kerstvakantie.  
- Week 8: oudergesprekken (groepen 1 t/m 8). 
- Vrijdag 1 maart 2019: carnavalsviering op St. Paulus; vanaf 12.45u start van de 

Carnavalsvakantie.  
- Maandag 11 maart 2019: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. een studiedag (team). 

 
3. Work in Progress 

Op 27 augustus 2018 is het tienerproject op onze school officieel van 
start gegaan. Inmiddels hebben we de eerste fase succesvol afgesloten 
en hebben de kinderen van groep 8 op vier middelbare scholen 
gastlessen mogen volgen. 
 
De kinderen hebben kennisgemaakt met verschillende vakken, zoals 
aardrijkskunde, Engels, economie, wiskunde, koken, natuur & techniek, 
Nederlands, etc. We zijn te gast geweest op het Herlecollege, 
Bernardinuscollege, Broeklandcollege en Sint Janscollege.  
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Ook hebben ze gezien hoe je naar school gaat (fietsen, fiets in de stalling), hoe je je dient te 
gedragen in een school waar je weer als jongste leerling begint en hoe je je dient te gedragen bij 
een ‘docent’. De verschillen tussen de basisschool en de middelbare school zijn groot, zo vinden 
ook de kinderen van groep 8. We hebben dus nog genoeg om aan te werken. 
Dit gaan we doen in de tweede periode, door middel van rollenspel (wat moet je doen als….?). 
Ook werken we in de tweede periode aan de executieve functies (alles wat je als kind moet doen 
om een taak goed uit te voeren, zoals plannen, vooruitdenken en jezelf afremmen).  
Hierna hopen we dat de kinderen gemotiveerd zijn om een mooie score te laten zien op hun toets 
en vervolgens de school naar wens te kunnen kiezen. 
 
We vinden het hartstikke fijn dat we als school dit traject met de kinderen kunnen doorlopen, 
zodat ze goed zijn voorbereid op de overstap naar de middelbare school. 
Ook de wethouder van jeugd, cultuur en onderwijs (Jordy Clemens) draagt dit project een warm 
hart toe, net als de bestuurders van de scholen in de omgeving. 
Hierdoor is de kans groot dat dit project een blijvend karakter zal krijgen binnen het onderwijs in 
onze regio.  
 
Voor meer informatie kunt u altijd binnenlopen bij Juf Gillian. 

 
4. ICT 

In de afgelopen periode hebben we mooie ICT-investeringen gedaan: de leerlingen in groep 1-2 
werken met heuse I-Pads en de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 werken met de nieuwste 
Chromebooks. Ook op ICT-vlak willen we als school vooruitstrevend zijn en met de tijd meegaan.  
De leerlingen reageren in ieder geval heel enthousiast op deze nieuwe ‘devices’ en daar gaat het 
ons om: betrokken en taakgerichte leerlingen die graag willen leren! 
Daarnaast hebben we een specifiek ICT-beleidsplan ontwikkeld met daarin opgenomen onze visie 
op ICT. Van daaruit hebben we specifieke doelstellingen voor de komende drie schooljaren 
opgesteld. We realiseren ons dat de wereld om ons heen steeds meer digitaal wordt en daar 
willen we onderwijsinhoudelijk dan ook graag bij aansluiten! 

 
5. Project ‘Next Level Kids’ 

Dit schooljaar zijn we gestart met het thema Natuur. In deze periode is de 
natuur prachtig om te zien, te ervaren en te onderzoeken.  
We zijn naar het huttenbos geweest en hebben een  
kompastocht gedaan op de Brunssummerheide. 
Verder zijn we naar kasteelpark Born geweest om 
de dieren te verzorgen en als afsluiting naar het 
Blote Voeten Pad.  
 
Nu zijn we al een aantal weken bezig met het thema 
wetenschap en techniek. Wegens groot succes is dit 
een terugkomend thema. We werken met een 3D-

printer, zijn met de bus en de trein naar het Continium geweest om een 
robothand te maken en we hebben leren programmeren op een 
Chromebook. Verder gaan we nog naar Qeske om 2 lessen te volgen over 
programmeren en elektriciteit. 
 
 



6. Oudervereniging (OV)  
De oudervereniging van St. Paulus heeft zich in de afgelopen periode 
weer hard ingezet voor onze school: naast de succesvolle Jantje 
beton actie zijn de opbrengsten van de Speculaasactie dit 
schooljaar tot een ware recordhoogte gestegen! Onze leerlingen 
hebben in totaal 500 pakjes verkocht met als gevolg dat onze OV 
maar liefst 750 euro winst heeft gemaakt! Een ongekend hoog 
bedrag dankzij de tomeloze inzet van onze OV en natuurlijk onze 
leerlingen. Hulde!! 
 
Het Sinterklaasfeest was tevens erg gezellig, zowel bij de onderbouw met het optreden van groep 
1/2 en de Sinterklaasmusical als bij de bovenbouw met hun surprises. Sinterklaas was in ieder 
geval onder de indruk van de rust van iedereen en heeft gezegd volgend jaar weer te komen maar 
dan op 4 december! 
 
Ook de Kerstmarkt was dit jaar weer een meer dan geslaagde activiteit: naast het feit dat de 
Kerstmarkt drukbezocht werd door de ouders en de kinderen, was het weer ouderwets sfeervol en 
gezellig! Mooi om te zien dat zoveel ouders bij dergelijke activiteiten de weg naar onze school 
weten te vinden, super! 
 

Langs deze weg willen we onze oudervereniging in ieder geval hartelijk bedanken  
voor hun inzet en betrokkenheid, chapeau!! 

 
7. Medezeggenschapsraad (MR) 

Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen 
(de WMS). Deze wet bepaalt, dat alle scholen een medezeggenschapsraad moeten hebben. In de 
medezeggenschapsraad zitten zowel personeelsleden (leerkrachten) als ouders.  
 
In onze MR gaat het om juf Mariëlle (secretaris) en juf Claudia 
(voorzitter) vanuit het team en om Sandra Abels (mama van  
Romy en Tycho) en Paul Gooijen (papa van Fenne en Naut) vanuit 
de ouders. De belangrijkste functie van de medezeggenschapsraad 
is, zoals de naam al zegt, dat ze medezeggenschap heeft in 
bepaalde zaken die op school spelen. De MR mag meedenken, 
ideeën aankaarten en, in sommige zaken, mee beslissen. In de 
vergaderingen wordt de MR door de directeur op de hoogte 
gesteld van belangrijke zaken die op school spelen.  
 
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding, omdat de familie 
Gooijen gaat verhuizen. Indien u interesse heeft om MR lid te worden, dan kunt u alvast contact 
opnemen met juf Claudia.  
 
Dit mag ook, als u vragen heeft of een keer een vergadering zou willen bijwonen! 

 
 

8. Nieuwe muziekmethode 
Zoals reeds vermeld in de vorige nieuwsbrief hebben we ons in de afgelopen periode georiënteerd 
op het aanschaffen van een nieuwe muziekmethode. Welnu: we hebben teambreed een nieuwe 
methode aangeschaft, namelijk 123ZING! 
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123ZING is een digitale, flexibele muziekmethode voor de  
groepen 1 t/m 8 met als motto ‘Leren over muziek door te doen!’ 
 

Daarnaast voldoet deze methode aan de kerndoelen en de SLO 
leerlijn muziek en krijgen we bij de uitvoering van de muzieklessen 
tevens ondersteuning door een ervaren vakleerkracht muziek. 

 
9. Wist u dat …..  
- Op woensdag 5 december 2018 Sinterklaas bij ons op bezoek is geweest? 
- We een fantastische Kerstmarkt hebben gehad met dank aan onze OV? 
- Het naschools muziekaanbod op dinsdag na schooltijd weer van start is gegaan? 
- We een hoge ouderopkomst hebben tijdens de VVE-thuisbijeenkomsten? 
- We als team in de afgelopen periode een studiebijeenkomst hebben gevolgd rondom effectieve 

instructievaardigheden?  
- En dat we dit samen met het team van De Schakel hebben gedaan?  
- We veel waarde hechten aan onze samenwerking waarbij we vooral van en met elkaar kunnen 

leren? 

 
 

 
 
 

Het team van basisschool St. Paulus wenst iedereen een zalig Kerstfeest en  
een gezond, vredig en gelukkig Nieuwjaar toe! 

 Met dank aan allen die onze school ‘een warm hart’ hebben toegedragen! 
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