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1. Wijzigingen personeel nieuwe schooljaar  
Zoals reeds bekend hebben m.i.v. het nieuwe schooljaar een aantal personele wijzigingen 
plaatsgevonden op basisschool St. Paulus: juf Babs is, na een dienstverband van maar liefst 44 jaar, 
met haar welverdiende pensioen gegaan en juf Gillian heeft een benoeming gekregen als adjunct-
directeur op De Broederschool. Daarentegen mogen we ook een aantal nieuwe leerkrachten en een 
onderwijsondersteuner verwelkomen binnen ons team: juf Hanneke (groep 1), juf Karin (groep 2),  
juf Meike (schakelklas en op maandag in groep 4-5), juf Etienne (intern begeleider) en juf Femke 
(onderwijsondersteuner).   

 
Van harte welkom allemaal en heel veel werkplezier toegewenst op St. Paulus! 

 
2. Belangrijke data 
- Vanaf dinsdag 1 oktober 2019: start Kinderboekenweek (afsluiting op vrijdag 11 oktober 2019). 
- Woensdag 9 oktober 2019: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. de INNOVO-onderwijsdag. 
- Vrijdag 11 oktober 2019: vanaf 12.45u start van de Herfstvakantie.  
- Dinsdag 5 november 2019: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. een studiedag (team). 
- Week 47: oudergesprekken (groepen 1 t/m 8). 

 
3. Work in Progress 

Op dinsdagmiddag 20 augustus 2019 heeft de startbijeenkomst rondom het 
project ‘Work in Progress’ plaatsgevonden in het klaslokaal van juf Claudia, 
waarbij de leerlingen van groep 8 en hun ouders een presentatie hebben 
bijgewoond onder leiding van juf Gillian en juf Paola, de kartrekkers van dit 
project.  
 
Het project Work in Progress heeft als doel om de overgang tussen de 
basisschool en het voortgezet onderwijs te verbeteren. Nu is het zo dat 
leerlingen vaak problemen ervaren in de brugklas en het jaar erna en hierdoor 
zie je vaak dat ze uitstromen op een lager niveau dan vooraf was bepaald… 

Paulus nieuws 
 

Laurierstraat 72 
6413 RR Heerlen 
tel: 045-5212068 

e-mail: info.paulus@innovo.nl 
website: www.paulus-bs.nl  

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTnIq6ia_kAhUIPewKHePoBLMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fitteren.nl%2Feerste-nieuwsbrief-verstuurd%2F&psig=AOvVaw3pNGITdN-Bm8hGLOkwMUSd&ust=1567408396060947
mailto:info.paulus@innovo.nl
http://www.paulus-bs.nl/
mailto:info.paulus@innovo.nl
http://www.paulus-bs.nl/


Om dit te voorkomen steken we met de kinderen in op hun eigen persoonlijke ontwikkeling. We 
leren ze hun eigen sterke en zwakke punten kennen, ze krijgen meer huiswerk, volgen lessen op 
middelbare scholen en ze stellen tevens een digitaal portfolio samen. Dit digitale portfolio dient als 
overdrachtspresentatie in een gesprek met het voortgezet onderwijs.  
 
Door de kinderen elke dinsdagmiddag gericht bezig te laten zijn met activiteiten, gericht op de 
overstap naar het VO, hopen we dat ze met een beter zelfbeeld en een rugzak gevuld met 
vaardigheden aan het nieuwe avontuur beginnen. Daarnaast blijven we kinderen volgen en blijven 
we ook betrokken in het eerste en tweede jaar van het voortgezet onderwijs. Zo kunnen we ook in 
die fase nog ondersteunen en zorg dragen voor de leerlingen. 
 
Het project wordt ondersteund en gesubsidieerd vanuit onze onderwijsstichting INNOVO, de 
gemeente en de overheid en kent een looptijd van minstens twee jaar. Vorig schooljaar waren we 
reeds gestart met het project en de resultaten zijn veelbelovend te noemen! 

 
4. Stand van zaken nieuwbouw St. Paulus 
In de zomervakantie heeft onze school niet bepaald ‘stilgestaan’: u zult ongetwijfeld hebben 
opgemerkt dat er diverse werkzaamheden hebben plaatsgevonden in en rondom onze school. Naast 
het slopen van de sporthal en de grote speelplaats, maakt ook de vroegere onderbouwvleugel geen 
deel meer uit van ons gebouw. Het resultaat is nu een braakliggend terrein waarop, als de planning 
voorspoedig verloopt, vanaf januari 2020 gestart kan worden met het bouwen van onze nieuwe 
school! De streefdatum van de nieuwbouw betreft 1 augustus 2020 en u zult begrijpen dat we 
reikhalzend uitkijken naar deze datum! 
 
Ook het team heeft niet stilgezeten: vlak voor de zomervakantie heeft een interne verhuizing 
plaatsgevonden binnen de school, waarbij alle groepen een nieuwe bestemming in het schoolgebouw 
hebben gekregen. Het grote voordeel is dat elke afzonderlijke unit nu bij elkaar gehuisvest is en dit 
komt de rust en de structuur in het gebouw alleen maar ten goede. 
 
Uiteraard houden we u dit schooljaar regelmatig op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de 
nieuwbouw (middels Isy, het Paulusnieuws en aparte bouwbrieven), ongetwijfeld wordt vervolgd! 

 
5. Oudervereniging (OV) 
Binnenkort start de oudervereniging weer haar eerste 
vergadering van het schooljaar. We gaan weer allerlei leuke 
activiteiten plannen! Heel fijn dat dit jaar al heel veel ouders de 
ouderbijdrage hebben betaald of al een cheque van Stichting 
Leergeld hebben ingeleverd. Bedankt hiervoor! 
 
Voor alle nieuwe ouders: 
- Groepen 1 t/m 6: de ouderbijdrage is 35 euro per kind per jaar (inclusief schoolreisje); 
- Groepen 7 en 8: de ouderbijdrage is 45 euro per kind per jaar (inclusief schoolreisje én 

schoolovernachting). 
 

U kunt dit bedrag storten op (Rabobank): NL 26 RABO 0162239459 t.n.v. basisschool St. Paulus 
ouderbijdrage en de naam van uw kind. Of u betaalt contant aan Monique Reversma. In termijnen 
betalen is ook mogelijk. Liefst uiterlijk 1 oktober 2019 dit bedrag betalen (of aan Monique laten 
weten dat de betaling via Stichting Leergeld verloopt). 
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6. Project ‘IMC Basis’  
Vanaf dit schooljaar krijgen de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 voor 1 middag per week een speciaal 
(aanvullend) onderwijsprogramma aangeboden, genaamd ‘IMC Basis’. In dit project ontwikkelen de 
kinderen een duidelijk beeld over welke beroepen er allemaal bestaan, zodat er een beter 
perspectief ontstaat bij het maken van keuzes voor de toekomst. IMC Basis kenmerkt zich vooral 
door het ‘ervaren’: ze volgen levensecht onderwijs, vol actuele casussen en vraagstukken.  
Zo worden ze zich ervan bewust dat ze deel uitmaken van en een bijdrage kunnen leveren aan de 
maatschappij. Tijdens de lessen wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van vaardigheden zoals 
presenteren, samenwerken, invloed uitoefenen, conflict hanteren en debatteren.   
 

Het project staat onder leiding van coördinator Marijn Blok en zij heeft wekelijks contact met de 
groepsleerkrachten (juf Claudia en juf Mariëlle). Ook worden regelmatig gastdocenten uitgenodigd 
en wordt elk thema afgerond met een heuse excursie! Na de Herfstvakantie vindt de officiële 
‘openingsdag’ plaats en zal het project van start gaan. 

 
7. Isy  
Ook dit schooljaar maken we weer gebruik van de digitale nieuwsbrief Isy. Middels Isy kan de school, 
via de mail, direct contact maken met de ouders en tevens belangrijke informatie delen. Bij een 
nieuwsmelding op Isy ontvangt u via uw e-mailadres een link waarop u dient te klikken. Vervolgens 
komt u op Isy terecht waarop u de nieuwsmelding kunt lezen. 
 

Heeft u op dit moment nog geen e-mailadres doorgegeven aan de leerkracht:  
dan het vriendelijke verzoek om dit op korte termijn alsnog te doen! 
 

Inloggen via Isy gaat gemakkelijk via onze website: https://paulus-bs.isy-school.nl/login 

 
 

8. Nieuwe teamleden St. Paulus 
In de vorige nieuwsbrief hadden juf Hanneke, juf Karin en juf Femke zich reeds aan u voorgesteld.  
Nu is het de beurt aan juf Meike, juf Etienne en juffrouw (stagiaire) Branca! 
 

Juffrouw Meike: 
Hallo allemaal, 
 

Ik ben Meike Vissers. Ik ben 38 jaar en getrouwd met Danny Vergoossen. 
Samen hebben we 2 zoontjes. Len is 7 jaar en zit in groep 4 en Dex is 5 jaar 
en zit in groep 2 op de school bij ons in het dorp.  
 

Ik heb tot 2012 voor de klas gestaan bij verschillende basisscholen en in het 
speciaal onderwijs. Daarna kreeg ik de kans om een dansschool, van 9 
groepen, over te nemen. Dit werden uiteindelijk 16 groepen. Hier kwamen 
kids dansen vanaf 2 jaar tot volwassenen van 65+. Ik gaf kinderdans, 
jazzballet, showdance en streetdance. Helaas ben ik hier in 2017 mee 
moeten stoppen, doordat ik teveel klachten had aan spieren en gewrichten.  
 

Maar waar de ene droom stopt, begin een nieuwe droom en dat is weer terug in het onderwijs. En 
wel op basisschool St. Paulus. Dit jaar zal ik op maandag, dinsdag en woensdag op school aanwezig 
zijn. Maandag zal ik groep 4 – 5 voor mijn rekening nemen en dinsdag en woensdag de schakelklas. Ik 
heb er heel veel zin in! 
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Mochten jullie graag kennis komen maken of heeft u vragen, kom gerust even binnen wandelen.  
Wij gaan er met z’n allen een super schooljaar van maken! 
 
Groetjes Meike Vissers 
 
 

Juffrouw Etienne: 
Beste ouders, 
 

Waarschijnlijk hebben jullie mij de afgelopen weken al gezien op school, maar ik wil me toch graag 
aan jullie voorstellen. 
 

Mijn naam is Etienne Kruijen en ik ben sinds dit schooljaar werkzaam als 
intern begeleider op basisschool Sint Paulus. Ik werk al 20 jaar in het 
onderwijs, eerst als groepsleerkracht en gedragsspecialist en de laatste 
jaren als Intern Begeleider. 
 

Mijn taak is om de zorgverbreding van onze school zo goed mogelijk 
neer te zetten. Ik ondersteun hierbij de leerkrachten, en kijk ook mee als 
de ontwikkeling van uw kind extra ondersteuning of hulp nodig heeft. 
Ieder kind is uniek en bijzonder. En we willen dat de kinderen zich zo 
goed mogelijk ontwikkelen en groeien en om dit te laten slagen hebben 
we elkaar nodig. Het kind staat hierbij centraal en vormt het 
uitgangspunt. 
 

Ik ben heel blij om deel te mogen uitmaken van het team van St. Paulus en kijk uit naar een fijne 
samenwerking ook met jullie ouders. Mochten jullie vragen hebben dan hoor ik ze graag. Veel 
groeten en een mooi en succesvol schooljaar gewenst. 
 

Groeten juf Etienne 

 
Juffrouw Branca: 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Mijn naam is Branka Hermans, ik ben 47 jaar, gehuwd en moeder van 2 
dochters. Onlangs ben ik gestart met de deeltijdopleiding Leraar Pedagogiek 
bij Fontys te Sittard. Dit schooljaar zal ik juffrouw Hanneke (groep 1) elke 
maandag als stagiair ondersteunen in de klas. Om deze opleiding te kunnen 
volgen moet ik naast de werkervaring op de basisschool ook opdrachten 
kiezen, onderzoeken, uitwerken en evalueren.  
 
Hierbij zou ik uw hulp kunnen gebruiken! 
De eerste opdracht die ik moet uitvoeren gaat over het ondersteunen van ouders en verzorgers.  
Ik zal opvoedkundige vragen moeten verzamelen zoals “Het naar bed brengen van mijn dochtertje 
kost mij veel tijd, omdat ze steeds weer uit haar bed komt en niet meteen slapen gaat”. Of: “Hoe 
motiveer ik mijn kinderen om meer naar buiten te gaan in plaats van de hele tijd binnen te zitten en 
bezig te zijn met bv. de Playstation of een I-pad”. Uit de aangeleverde opvoedkundige vragen kies ik 
vervolgens 1 vraag die ik verder ga uitwerken in een ondersteuningsactiviteit. Deze activiteit kan bv. 
het verzorgen van voorlichting, advisering, begeleiding en/of scholing zijn en is bedoeld om 
ondersteuning te geven bij het vinden van een antwoord op de opvoedingsvraag. 
 



Ik zou het fijn vinden als u uw opvoedkundige vragen aan juffrouw Hanneke van groep 1 of aan mij 
zou overhandigen. Uiteraard zal ik contact opnemen met de ouder waarvan ik de vraag ga 
bestuderen en onderzoeken. Ik hoop daarbij dat ik uiteindelijk door mijn onderzoek meerdere ouders 
kan helpen die tegen dezelfde vraag aanlopen. 

 
9. Kennismakingsmiddag 
Inmiddels zijn we alweer 4 weken onderweg in het nieuwe schooljaar. De kinderen zijn flink aan het 
werk gegaan en weten nu ook goed hoe het “reilen en zeilen” binnen de groep verloopt.  
 

We willen u dan ook graag uitnodigen voor een kennismakingsmiddag waar u door middel van een 
kleine speurtocht door uw eigen kind uitleg krijgt wat er zo allemaal gedaan wordt op een schooldag. 
 

Deze kennismakingsmiddag vindt plaats op woensdag 18 september 2019 van 12.45 – 13.30u (direct 
na schooltijd). U mag uiteraard ook in de andere klassen een kijkje gaan nemen. Omdat uw kind dit 
samen met de leerkracht voorbereidt, zou het erg leuk zijn als u er bent (opa / oma / tante / oppas 
zijn ook van harte welkom!).  

 
10. Wist u dat …..  
- We heel blij waren om jullie op 19 augustus weer allemaal terug te zien? 
- We alle nieuwe kinderen op onze school van harte welkom heten? 
- Er een aantal nieuwe leerkrachten en een onderwijsondersteuner gestart zijn op St. Paulus: juf 

Hanneke (groep 1), juf Karin (groep 2), juf Meike (schakelklas en op maandag in groep 4-5), juf 
Etienne (intern begeleider) en juf Femke (onderwijsondersteuner)?  

- Alle leerlingen vrij hebben op 9 oktober i.v.m. een studiedag bij INNOVO? 
- Juf Romy de lerarenbeurs heeft aangevraagd om een Masteropleiding rondom Taal te gaan 

volgen? 
- Het project ’IMC Basis’ de opvolger is het van het succesvolle project ‘Next Level Kids’? 
- De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 na de Herfstvakantie hieraan zullen deelnemen? 
- We op vrijdag 6 september 2019 officieel afscheid hebben genomen van juf Gillian? 
- We haar dankbaar zijn voor haar jarenlange inzet op St. Paulus? 
- Zij toch nog voor 1 middag aan onze school verbonden blijft i.v.m. het project ‘Work in Progress’? 
- We heel fijn en rustig gestart zijn dit schooljaar (ondanks de verhuizing)? 
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