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Informatieblad voor leerlingen, ouders en alle anderen die betrokken zijn bij bs. De Lindegaerd. 

 

 
 

In deze Lindeflits aandacht voor: 

belangrijke data, jarigen september en 

oktober,  ……   en nog veel meer. 
 

 
 

24-09 Kijkochtend gr. 2 

25-09 Kijkochtend gr. 1 en 3 

26-09 Kijkochtend gr. 2 

27-09 Kijkochtend gr. 1 en 3 

01-10 Kijkochtend gr. 2 

03-10 Kijkochtend gr. 2 

04-10 Kijkochtend gr. 1 en 3 

15-10 Start Herfstvakantie 
 

 
 

 We wensen de jarigen een super fijne dag!  

02-09  Ldana Awet 

  Yasmin Farah 

07-09  Levi v.d. Akker 

09-09  Maria Krisilnta Bardi 

  Evi Nijs 

14-09  Thijs Klaassen 

19-09  Mike Welzen  

23-09  Ruben Boersma 

24-09  Anouk Leunessen   

28-09  Julie Dreesens 

29-09  Aimée Kerckhoffs 

03-10  Lena Spelt 

10-10  Tim Kerckhoffs 

27-10  Jules v.d. Berg 

 

 

 
 

Dag allemaal,  
 

Graag wil ik alle kinderen, alle collega’s, 

vaders, moeders, opa’s en oma’s en de 

oudervereniging,  bedanken voor de  

hartverwarmende kaarten, brieven, 

tekeningen, cadeautjes, bloemen, 

knutselwerken, foto’s en goede wensen die 

ik mocht ontvangen bij mijn afscheid van 

de Lindegaerd. 

 

Vooral de kinderen en ouders van groep 3 

super bedankt voor alle lieve woorden en 

werkjes!!! 

 

Ik wens jullie allen een succesvol nieuw 

schooljaar toe met daar in heel veel  

lees, beleef en groei plezier. 

 

Samen met Jan ga ik veel klussen in huis en 

fietsen door Nederland!!!! 

 

Met hartelijke groeten, 
 

Tiny Schouten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LINDEFLITS 

BELANGRIJKE DATA 

 

JARIGEN SEPTEMBER/OKTOBER 

DANK JULLIE WEL 
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Op 21 augustus jl. heb ik mij middels een 

bericht op ISY voorgesteld. 

Graag vertel ik jullie wat jullie van mij 

mogen verwachten als Intern Begeleider en 

Schoolleider op onze basisschool. 
 

Als Intern Begeleider (IB) coördineer ik de 

leerlingenzorg en geef ik samen met het 

team vorm aan passend onderwijs op onze 

school.  

Alle leerlingen ontvangen van de juf de 

lesstof en deze wordt op een gepaste wijze 

gegeven. Soms biedt de lesstof en/ of de 

leeromgeving te weinig of te veel en moet 

er gekeken worden naar een passender 

aanbod, samen met de leerkracht bekijk en 

bespreek ik de mogelijkheden. Deze zorg 

kan zowel op individueel, groeps- als 

schoolniveau plaatsvinden.  

De school staat in verbinding met vele 

partijen: jullie, als ouders/ verzorgers, 

maar ook medewerkers van GGD-dienst, 

maatschappelijk werk, logopedisten, 

ambulante begeleiders etc. waarbij ik als 

schakel fungeer om met partijen het goede 

voor het kind te doen.  
 

In principe is de groepsleerkracht het 

eerste aanspreekpunt voor u als ouder als 

het gaat om eventuele vragen/ zorgen 

rondom het kind en word ik daar waar nodig 

door de leerkracht ingeschakeld. 
 

Als locatieleider ben ik aanspreekpunt voor 

dagelijkse vragen voor teamleden en 

ouders.  Daarnaast zijn er een aantal 

directietaken die ik samen met onze 

directeur vervul, denk hierbij aan 

schoolondersteuningsprofiel, schoolgids, 

school(meerjaren)plan, inspectiebezoek 

etc. 
 

 

Met vriendelijke groet 

Larissa Smeets 

 
 

Na de zomervakantie is het kriebelteam 

weer in actie geweest. Er werden alleen 

oude neten gevonden, die met regelmatig 

kammen met een luizenkam te verwijderen 

zijn. 
 

Op de eerste woensdag na de 

herfstvakantie is weer een luizencontrole.  

 

 
 

Pffff, wat duurt wachten lang. Zeker als je 

je ergens op verheugt.  
 

De Linderaad heeft meegedacht. Er is 

gemeten en opnieuw gemeten. Er is gekeken 

naar de veiligheidsvoorwaarden. Een 

glijbaan op het zuiden, nee, dat mag niet op 

een speelplaats. Dus opnieuw meten, 

opnieuw denken. Nee, het past niet. De 

boom staat in de weg. Er moet een nieuwe 

plek gezocht worden. GEVONDEN!  
 

Ondertussen werd er wel al gewerkt aan 

het speeltoestel. Het wordt gemaakt in 

Finland. En ja, daar lag het werk een tijdje 

stil wegens bedrijfsvakantie. Vervolgens 

moet het verscheept worden. Nog even 

wachten en dan wordt het kunstgras (met 

zand, geen rubber) gelegd en het 

speeltoestel gemonteerd. De 

veiligheidscheck zal nog een keer worden 

gedaan. En dan? Kunnen we eindelijk 

spelen!!! En wanneer? De week na de 

herfstvakantie.  Dus we moeten nog even 

wachten.  

 

 

 

 

 

Intern Begeleider - locatieleider  

 

 

KRIEBELTEAM 

SPEELPLAATS 
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Op zaterdag 6 oktober organiseert de 

gemeente Meerssen een Veiligheidsdag op 

de Molenveldweg in Meerssen. Tijdens 

deze Veiligheidsdag zullen tussen 11.00-

16.00 uur diverse hulpdiensten zich 

presenteren, waaronder de politie, de 

brandweer en de bijzondere 

opsporingsambtenaren (boa). Ook zullen er 

enkele bijzondere voertuigen te zien zijn. 

Neem een kijkje achter de schermen bij 

een arrestatie, zie met eigen ogen hoe een 

brand wordt geblust en leer alles over de 

marechaussee. Het wordt een leuke en 

leerzame dag voor jong en oud. Kom daarom 

kijken, luisteren én meedoen op de 

Veiligheidsdag.  

 

 

 

 

 

Om verkeer- en parkeeroverlast te 

beperken adviseren wij iedereen om met de 

fiets of het openbaar vervoer te komen. Er 

wordt gezorgd voor een gratis, bewaakte 

fietsenstalling. Er worden ook 

verkeersregelaars ingezet om de 

bezoekers die toch met de auto komen, 

door te verwijzen naar beschikbare 

parkeerplaatsen.   
 

Met vragen, opmerkingen of klachten kunt 

u terecht bij het Klant Contact Centrum 

(KCC) van de gemeente Meerssen via 

telefoonnummer 14 043 of 

info@meerssen.nl. 

 
 

Hoera, 

een zoontje voor juf Arachne en papa Roel 

een broertje voor Zena 
 

Van harte gefeliciteerd met de geboorte 

van 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Op zondag 14 oktober 2018 is de 11e editie 

van de Rabobank Jeugdloop van Marathon 

Meerssen. Alle kinderen van de 

basisscholen kunnen meedoen aan deze 

mooie sponsorloop om zoveel mogelijk geld 

op te halen voor het 

goede doel. Ook dit jaar hebben wij 

gekozen voor KiKa! 
 

KiKa staat voor Kinderen Kankervrij en 

heeft als doel om de genezingskans in 2025 

naar 95% te vergroten. Om dit te 

realiseren is er nog veel kostbaar 

onderzoek noodzakelijk. 
 

Marathon Meerssen probeert zoveel 

mogelijk kinderen te enthousiasmeren een 

bijdrage te leveren aan KiKa door mee te 

doen aan deze sponsorloop! Daar hebben 

wij jouw hulp bij nodig, want alleen samen 

kunnen we de strijd tegen kinderkanker 

aan. 
 

Het sponsorformulier is te downloaden via 

www.marathonmeerssen.nl. Natuurlijk 

VEILIGHEIDSDAG BESCHUIT MET MUISJES 

MARATHON MEERSSEN 
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kunnen de kinderen ook op een andere 

manier met vriendjes, vriendinnetjes of de 

hele klas geld inzamelen voor het goede 

doel. 
 

Dit jaar is er een leuke prijs te winnen voor 

de klas die het meeste geld ophaalt voor 

KiKa! 
 

Afhankelijk van hun leeftijd lopen de 

kinderen van groep 1 tot en met 8 drie 

afstanden: 

400 meter (4-5-6 jaar), 800 meter (7-8-9 

jaar) en 1200 meter (10-11-12 jaar) 
 

Iedereen ontvangt na de finish een 

medaille! 
 

Wij vinden meedoen belangrijker dan 

winnen. Daarom zijn er geen medailles voor 

de snelste lopers per categorie, maar een 

leuke tombola! Jouw startnummer is tevens 

jouw lotnummer. Zo heeft iedere 

deelnemer kans op een mooie prijs!  
 

Inschrijven voor de Rabobank Jeugdloop 

kan online of op zaterdag 13 en zondag 14 

oktober in café De Keizer aan de Markt te 

Meerssen. 
 

De Rabobank wil graag iets extra’s doen 

voor haar klanten. Als je in het bezit bent 

van een Rabo Jongeren (internet) rekening 

stort Rabobank het inschrijfgeld na 

deelname terug. Bij het afhalen van het 

startnummer kan hiervoor een 

retourformulier worden ingevuld. 
 

Tevens is er weer gezorgd voor voldoende 

animatie op de Markt. 
 

Wij hopen weer vele kinderen te mogen 

verwelkomen op deze sportieve dag. 

  

 Met vriendelijke groet, 

 

Commissie Jeugdloop Marathon Meerssen 
 

 
 

In juni heeft de Onderwijsinspectie onze 

school bezocht. De inspectie onderzoekt de 

kwaliteit van een school op een aantal 

standaarden. De school wordt vervolgens 

beoordeeld in ‘zeer zwak’ , ‘zwak’, ‘basis’ of 

‘goed’.  

Trots mogen wij u mededelen dat De 

Lindegaerd het oordeel ‘GOED’ heeft 

ontvangen. 

De volgende standaarden zijn onderzocht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderzoek bestond uit de volgende 

activiteiten: lesobservaties,  

documentenanalyse, gesprekvoering met 

leerlingen, ouders, leraren, intern 

begeleider en de directie. 
 

In onderstaande figuur zijn de resultaten 

samengevat. Te zien is wat het 

totaaloordeel en de oordelen op de vier 

onderzochte kwaliteitsgebieden zijn. 

Basisschool De Lindegaerd is een goede 

school. De kwaliteitsgebieden 

Onderwijsproces, Schoolklimaat en 

Kwaliteitszorg en ambitie zijn van goede 

kwaliteit. Dit geldt ook voor zeven van de 

dertien onderliggende standaarden. Er 

liggen op verschillende standaarden nog wel 

kansen om de eigen aspecten van kwaliteit 

sterker zichtbaar te maken in de praktijk. 

De kwaliteit van het onderwijs op De 

Lindegaerd is op een aantal standaarden 

BEZOEK ONDERWIJSINSPECTIE 
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van goede kwaliteit. Op zeven standaarden 

is de kwaliteit als goed aangemerkt. 
 

Het team van de school wil vanuit een 

gedeelde visie het onderwijs vorm wil 

geven. ‘lees, beleef en groei!’ is niet voor 

niets het motto van de school. Iets waar 

het team volledig achter staat. De kracht 

van het team wordt ingezet om de kwaliteit 

van de school nog verder te verstevigen. 

Het team laat duidelijk zien in 

gezamenlijkheid te kunnen werken aan een 

voortdurende verbetering van de kwaliteit 

van het onderwijs en de eigen 

professionaliteit. Hiervan getuigen 

bijvoorbeeld een voortdurende verbetering 

van hun professionaliteit en 

vakbekwaamheid. Enerzijds door 

teamscholingen die verband houden met 

het school(jaar)plan en de daarin 

beschreven ambities. Anderzijds door 

individuele opleidingen die of gerelateerd 

zijn aan het school(jaar)plan of te maken 

hebben met persoonlijke 

ontwikkelpunten of interesses. Er is sprake 

van een grote bereidheid om elkaar te 

helpen, professioneel te ondersteunen én 

scherp te blijven. Dit biedt kansen om de 

ontwikkeling van school ook op het gebied 

van 'lees, beleef en groei' verder te 

verstevigen. 
 

Gezien dit kwaliteitsbeeld en de ambities 

die de school heeft geformuleerd in haar 

schooldocumenten, kunnen de volgende 

punten 

een zinvolle bijdrage leveren aan de 

verdere schoolontwikkeling: 

• Omdat ‘lees, beleef en groei’ het 

belangrijkste thema is binnen de school, is 

het zinvol ook goed na te denken over de 

vraag 'hoe 

richten we de leeromgeving in om deze zo 

optimaal mogelijk aan te laten sluiten bij 

het motto van de school'.  

• Een versteviging van de transfer van 

onderwijsleeractiviteiten vanuit de 

thematisch vormgegeven middagen naar de 

ochtend. 

• Gezien de nadruk op 'lezen' en de energie 

die de school hierin steekt, verdient het 

voortgezet technisch lezen op een meer 

gestructureerde manier aandacht. Naast 

leesplezier, woordenschat en begrijpend 

lezen is het onderhouden van deze 

vaardigheid eveneens van belang om De 

Lindegaerd kinderen kennis te laten maken 

met de wereld. 

• De school volgt de ontwikkeling van de 

leerlingen via eigen observaties van de 

leraren en via toetsen. De leraren volgen 

een 

aanpak waarbij ze de leerlingen vrij snel na 

observaties en toetsen hulp te bieden. Bij 

sommige leerlingen (of groepen) is het 

nodig om de deze hulp sterker te baseren 

op een diepere analyse van de toets- en 

observatiegegevens.  

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool De Lindegaerd valt onder het 

basistoezicht en wordt in principe over vier 

jaar opnieuw onderzocht. Doordat de 

waardering van de kwaliteit van het 

onderwijs 'Goed' is, kan de school 

deelnemen aan het traject Excellente 

scholen 2018. 
 

Inmiddels heeft de jury voor excellente 

scholen de school ook bezocht. Dit heeft 

18 september plaatsgevonden. De jury 

heeft directie, leerkrachten, ouders en 

leerlingen bevraagd. De speerpunten waren 

begrijpend lezen, sociale veiligheid en 

executieve functies.  

Op 21 januari wordt de uitslag 

bekendgemaakt. Misschien wel, misschien 

niet. Het maakt niet uit. Het traject heeft 

ons weer de kans gegeven om goed te 
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spiegelen en te weten waar we verder 

kunnen ontwikkelen. Dat is het 

belangrijkste. 

 

Waarom heeft de school weer meegedaan 

aan excellentie? 

Deze vraag krijgen wij vaker en daar 

hebben wij ook over gepraat. Sinds 2012 is 

de school excellent. Het bevestigt dat de 

school de goede dingen goed doet, maar 

het is ook een waardering voor de 

teamleden EN onze leerlingen. In onze 

situatie was daarom ook meer de vraag: 

waarom zouden we het niet doen? Onze 

leerlingen verdienen het, toch? Ze doen zo 

goed hun best en wij zijn zo trots op hen. 

Dit was voor ons een drive om weer mee te 

doen. We hopen dan ook dat we samen weer 

een feestje kunnen maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De volgende Lindeflits van verschijnt  

in oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLGENDE  LINDEFLITS 
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