
1 

 

D’n aftrap 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Wellicht hebt u via het nieuws al vernomen dat het PO-Front 13 april heeft uitgeroepen als stakingsdag voor regio Zuid-
Nederland. 
Ook wij als team hebben besloten om deze dag het werk neer te leggen. 
Het beroep leerkracht zal echt aantrekkelijker gemaakt moeten worden om ook in de toekomst voldoende mensen en-
thousiast te maken om te komen werken in het onderwijs. 
Dus…vrijdag 13 april is De Wilderen gesloten…. 
  
Zaterdag 24 maart is het landelijke opschoondag. 
We gaan hier met alle groepen aandacht aan besteden. 
Denk aan het opruimen van de speelplaats, leerpleinen, gezamenlijke ruimtes. 
Op woensdag en vrijdagmiddag houden we met de leerkrachten een ‘opruimuurtje’. 
Vervolgens aan ons allen de uitdaging om het in en rondom onze school netjes te houden. 
  
Donderdag 29 maart worden onze leerlingen weer verwend met het bekende ‘Paasmikske’. 
Het Paasmikske wordt geschonken door de Stichting Rythoviusfonds. 
Leden van de Vereniging voor de jeugd zullen deze uitreiken in de klassen nadat ze gezegend zijn door diaken Bas. 
Mocht je het Rythovisfonds een warm hart toedragen en u bent lid van de Rabobank dan kan u uw stem uitbrengen op 
deze Stichting. 
  
Vrijdag 30 maart is geen vrije dag. 
  
Rest mij u namens het team alvast fijne Paasdagen toe te wensen. 
  
Met vriendelijke groet, 

Gerry de Bruyn 

Kalender Nieuws Weet je? 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

Het Wilderikje verschijnt maandelijks rond de 15e 

 

mailto:wilderikjedewilderen@skozok.nl
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Begaafde leerlingen op de Wilderen en de koppeling naar de plusklas  

Zoals begin dit schooljaar is gecommuniceerd, waren we op zoek naar een signaleringsinstrument om 
meer- & hoogbegaafde leerlingen te traceren. Dit zijn de leerlingen die op grond van hun intelligentie en 
hun leer- en persoonlijkheidskenmerken andere onderwijsbehoeften hebben dan andere leerlingen. Als 
we deze leerlingen goed in beeld hebben, kunnen we ons onderwijs beter afstemmen op deze leer-
lingen.Het signaleringsinstrument hebben we gevonden in het DHH, het Digitale Handelingsprotocol Be-
gaafdheid.  
 
Gerrie Gooskens (begeleiding plusklas), Marian van Son en Jeannette Hendriks (KO) hebben een training 
gevolgd om dit instrument beter te leren kennen en op een zorgvuldige en verantwoorde wijze in te zetten 
op de Wilderen. 
De resultaten van DHH zijn richtinggevend voor welk aanbod de leerlingen gaan krijgen. 
Met dit protocol krijgen we de schoolpopulatie in beeld als het gaat om hoog-/meerbegaafden. We kunnen 
op basis van het DHH ook goed bepalen, welke leerlingen we het beste kunnen begeleiden in de plusklas 
en welke leerlingen vooruit kunnen met een passend (verrijkings-)aanbod binnen de groep. 
 
Wat is DHH?  

Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een compleet systeem voor de identificatie en be-
geleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs.  
Het Digitaal Handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een online toolkit met instrumenten die op hande-
lingsgerichte wijze helpen om begaafde leerlingen niet alleen te herkennen, maar ook goed te begeleiden.  
 
Indeling van DHH: 

DHH bestaat uit de modules  
Quickscan, 
Signalering,  
Diagnose,  
leerlingbegeleiding &  
evaluatie. 

Elke module helpt een volgende fase in het proces van leerlingbegeleiding zo goed mogelijk vorm te ge-
ven. Daarbij zijn er concrete tips en handvatten beschikbaar. 
 
Samen met ouders en leerlingen  
 
DHH gaat uit van een educatief partnerschap tussen ouders en school. Daarom worden ouders ook écht 
betrokken bij het proces van Signalering en Diagnostiek (dmv invullen van vragenlijsten). Daarbij is DHH 
gericht op de inbreng van de leerling zelf. Door te praten met de leerling vergroten we de kans op een 
succesvolle begeleiding.  
Tijdspad voor dit schooljaar:  
 
Maart 2018: Quickscan  
De leerkrachten vullen voor alle leerlingen de Quickscan in. 
We kiezen er deze eerste keer voor om alle leerlingen te screenen , om geen leerlingen te missen en om 
de leerkrachten  kennis te laten maken met het programma. 
Vanaf volgend schooljaar volgen we het protocol van DHH en wordt deze scan afgenomen in de groepen 
1, 3 en 5. Na 6 weken in groep 1 kan de Quickscan worden ingevuld.  
 
April 2018: Signalering/Diagnostiek  
We maken een begin met het invullen van de signaleringslijst en/of diagnostische vragenlijst. 
De ouders van deze leerlingen worden ook gevraagd om digitaal vragen te beantwoorden over hun kind. 
Streven is om voor het einde van dit schooljaar onze populatie begaafde leerlingen in beeld te hebben zo-
dat het onderwijs hierop kan worden afgestemd. 
In de loop van de komende maanden zal duidelijk worden hoe we het verrijkingsonderwijs kunnen vorm-
geven. We hebben dan ook in beeld voor welke kinderen de plusklas meerwaarde heeft; dit zijn de leer-
lingen die vanuit het DHH naar voren komen. 
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CONTACTGEGEVENS voor overblijven (TSO) via Kinderstad Eetclub De Wilderen: 

Aan- of afmelden of ziekmelden (voor 09.00 uur)  via de voicemail: 

• voor groep 3 t/m 8:  06-57318167 of via 

email: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 

• voor groep 1 en 2:  040-3045257 of via email van Kindcentrum De Wilde-

ren:  dewilderen@kinderstadwaalre.nl 

 

Verdere informatie is te vinden: op de website van de Eetclub:   www.eetclubopschool.nl 

(daar vindt men ook het aanmeldformulier en wijzigingsformulier) Of op de website van De Wilderen on-

der het kopje “TSO”. 

Directeur Kindcentrum De Wilderen: Ilse Obdeijn, tel. 040-3045250 

email: i.obdeijn@kinderstadwaalre.nl  

Coördinator Eetclub: 040-2217232 

email: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=6F-DNWJXY7RYGoefC9D-yJYMpgrzIPQR6dd2YEeqBQNf4WTwdYbUCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=tU8bRaHh_MlFbCxF0sJXKCgYvM4XJnR4LNbhpKPj6Khf4WTwdYbUCA..&URL=mailto%3adewilderen%40kinderstadwaalre.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=UIz1rx9icZVe7wkEpMeL76uwNEwK35wsC1fz9GqNtgRf4WTwdYbUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.eetclubopschool.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=2qREt6b_xILwot-K6i5zm6WFbvBPDU_UeP3B-r3yInhf4WTwdYbUCA..&URL=mailto%3ai.obdeijn%40kinderstadwaalre.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=6F-DNWJXY7RYGoefC9D-yJYMpgrzIPQR6dd2YEeqBQNf4WTwdYbUCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.nl
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Tienerdisco 

Tienerdisco Waalre Tienerdisco Waalre is voor alle kinderen van groep 6 t/m de 

brugklas. De Tienerdisco vindt plaats in Het Klooster, Hoogstraat 8 in Waalre. 

Om 19.30 uur gaan de deuren open, rond 20.00 uur gaan de deuren dicht tot 

22.00 uur. Dan kunnen de kinderen weer opgehaald worden door de ouders/

verzorgers. Entree zonder pasje is 2 euro, entree met pasje is 1,50 euro. (graag 

gepast betalen). Consumpties niet inbegrepen. Wil je een pasje aanvragen dan 

hoef je alleen maar 2 pasfoto’s mee te brengen.  

De volgende tienerdisco zal plaatsvinden op 20 april a.s..  
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Voorleeswedstrijd 
 
De juf van 8c (onze juf) vroeg: “wie heeft er zin in om mee te doen aan een voorleeswedstrijd” niemand stak zijn vinger op behalve 
drie kinderen Idde van Pelt,Tijn van de Berg en ik ( Indy Hoeks) ik dacht ik doe mee voor de lol. De juf zei: “jullie moeten eerst tegen 
elkaar strijden door aan de klas voor te lezen.” Dat hadden we gedaan en daaruit bleek dat ik gewonnen had, daar was ik super blij 
mee, “ik had het niet verwacht” zei ik. Daarna dacht ik, het is klaar, ik heb gewonnen, maar nee de juf zei je moet nog tegen alle drie 
de groepen 8 strijden: Kai van den Heuvel,Bram Mertens en ik. Toen moesten we voor de drie groepen 8 voorlezen en ik was erg ze-
nuwachtig. De jury kwam de uitslag vertellen en ze zei “Indy jij hebt gewonnen van de school,” ik was daar ontzettend blij mee on-
danks dat ik erg zenuwachtig was. Er hing overal in de school dat ik, Indy Hoeks voorleeskampioen van de school was. Maar toen 
kreeg ik te horen dat ik tegen de scholen van Aalst Waalre moest strijden. Ik werd natuurlijk nog zenuwachtiger, want het is natuurlijk 
een grote wedstrijd en ik moest me goed voorbereiden daarom las ik vaak voor, bijvoorbeeld een Keer voor de klas van meester Pie-
ter: (7b).  
 
Na veel oefenen was op 6 maart de grote dag aangebroken. De klas had een heel groot spandoek voor mij gemaakt maar ik mocht het 
natuurlijk nog niet zien. Die middag fietsten de klas en ik met het spandoek naar Het huis van Waalre. Toen we daar aankwamen 
moest ik me met de klas aanmelden bij de receptie en daarna mochten we naar de zaal hij zat propvol en zag een paar bekenden die 
gingen lezen. De lezers werden naar voren geroepen en een envelop moesten trekken,en in die enveloppen zaten cijfertjes in zo werd 
er bepaald wie als 1e,2e,3e,4e en 5e ik had het nummertje 4 getrokken. De zaal was stil en het lezen kon beginnen. De eerste drie 
konden erg goed lezen dus was ik nog zenuwachtiger dan eerst. Toen werd ik omgeroepen de hele klas begon te gillen en met het 
spandoek te zwaaien de juf moest eerst een woordje doen wie ik was en hoe goed ik kon lezen. Ssssstt, het begint: Indy gaat lezen, ik 
heb uit het boek De olijke tweeling gelezen en dat vond ik zelf een leuk boek na het lezen kreeg ik een beoordeling van de jury. Na mij 
moest nog een kind lezen en daarna ging de jury in gesprek. Ze hadden ons vermaakt met een quiz die de juffen op de telefoons 
moesten doen. Toen kwam de jury uiteindelijk de zaal weer in met de uitslag waaruit bleek dat Lieva van Montvort van de Meent had 
gewonnen ik was helaas 4e of 5e geworden we weten het niet precies want dat hadden ze niet bekend gemaakt helaas hield het voor-
lees avontuur hier voor mij op. Aan de ene kant was ik er wel blij mee, want het was erg zenuwslopend maar aan de andere kant vond 
ik het best jammer, want ik had erg mijn best gedaan. Daarna werd er nog een fotoshoot gehouden met alle kandidaten. Toen heb ik 
nog een oorkonde gekregen en daarna nog lekker even naar school gegaan. En een week later kreeg ik te horen dat ik op de voorpagi-
na van de Schakel stond. Dit was mijn avontuur van de voorleeswedstrijd. 
 
geschreven door: Indy Hoeks (voorleeskampioen van De Wilderen) en Thomas van den Bosch 
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KUNST IS GOED OM TE DOEN 
  
U bent een moeder, een vader of een verzorger van een kind dat graag wil leren dansen, toneel 
spelen, schilderen, een muziekinstrument bespelen of bijvoorbeeld bij de fanfare of majorettes 
wil? Maar u heeft geen geld om de contributie van de lessen te betalen of alle benodigdheden te 
kopen. Het Jeugdcultuurfonds Brabant in Waalre kan helpen! Voor ieder kind is elk cursusjaar € 
450,- beschikbaar. 
De tussenpersoon op onze school kan een bijdrage voor u aanvragen. Meer weten? Neem con-
tact op met: Jeannette Hendriks 
BS De Wilderen via email: jhendriks@skozok.nl, of per telefoon: 040-2213535 
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Lisa 8A  Fenne 4C 

Khe 5A  Michelle 4A 

Sarah 8A  Trijntje 8B 

Mick 1-2B  Anne 6C 

Rens 8B  Jinte 8C 

Tomek 8A  Bente 7A 

Fiene 4C  Seger 6A 

Emma 1-2D  Abel 1-2B 

Lilou 4A  Viënne 1-2E 

Rens 6C  Jesse 1-2C 

Bradley 7A  Tim 3B 

Maarten 2-3A  Jan 7A 

Jana 4B  Joris 1-2B 

Axel 7B  Nola 4A 

Juup 1-2E  Damian 5B 

Pheline 5A  Xanty 8A 

Mathijs 6A  Thijs 1-2E 

Bo 5B  Bryn 5B 

Angie 6A  Jarin 2-3A 

Floris 2-3A     
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Lise 1-2E  Thies 6B 

Sam 6B  Fabiënne 1-2B 

Niels 3B  Justine 5B 

Bram 3B  Fay 4A 

Oleg 5B  Mika 6C 

Teun 5B  Leah 1-2E 

Tycho 1-2B  Elena 4A 

Alexander 3C  Indy 8C 

Lieke 1-2B  Roos 7B 

Magdalena 3B  Bella 1-2B 

Mila 1-2B  Stef 7A 

Fenne 3C  Lucas 7A 

Harald 8B  Tom 5A 

Phileine 8A  Jet 8B 

Barbara 5A  Ramy 1-2B 

Sjoerd 4A  Dax 7A 

Daan 3B  Carlo 1-2C 

Sam 8A    
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