
 
Agenda:   
12 september Informatiemiddag 

12 september Informatieavond kleuters (19:00 uur) 
14 september Sportdag groep 4 t/m 8 
14 t/m 23 september  Startgesprekken 
26 en 27 september Schoolfotograaf 
5 t/m 16 oktober Kinderboekenweek 
14 oktober Studiedag 
15 t/m 23 oktober herfstvakantie 

 

Nieuwe leerlingen 
Welkom Subhan, Casper, Liva, Anna, Rowan, Hanna, Jasmijn, Mia, Adriàn, Elena, Aaliyah, 
Ishika, Tanveer, Ryan, Fa’yenna, Lina, Taha, Feyza, Sem, Wouter, Alex, Alexander en Simon. 
We wensen jullie een gezellige en leerzame tijd op de Augustinusschool! 
 

Een nieuwe missie/visie voor de Augustinusschool! 
Het afgelopen schooljaar heeft het Augustinusteam gewerkt aan een nieuwe missie/visie 
voor onze school. De teamleden hebben vraagstukken uitgewerkt als; welke onderdelen uit 
ons onderwijs willen we behouden, waarvan nemen we afscheid en waarin kunnen we 
vernieuwen. En ook: op welke wijze bieden we leerlingen meer inzicht in hun leerproces en 
zorgen we voor de juiste aansluiting op hun ontwikkelbehoefte. Dit traject heeft geleid tot 
een nieuwe missie/visie waarin zes duidelijke elementen naar voren komen: zelfstandig, 
vieren, samen, groei, zichtbaar en uitdagen. Deze elementen worden vertaald naar concrete 
plannen en acties in het schoolplan 2022-2026. 
 
Zelfstandig  
Op de Augustinusschool worden leerlingen uitgedaagd om stappen te zetten richting 
zelfstandigheid. Door het ontwikkelen van eigenaarschap leren kinderen verantwoordelijk 
te zijn voor hun eigen werk. Ze worden uitgedaagd dóór te zetten en gebruik te maken van 
hun probleemoplossend vermogen om hun doelen te bereiken. De zelfstandigheid wordt 
vergroot door een heldere structuur in hun leeromgeving. 
  
Vieren  
Op de Augustinusschool vieren we het leven. De Katholieke grondslag van de school is 
terug te zien in de start- en slotviering van ieder schooljaar en in vieringen zoals Kerstmis 
en Pasen. Hierbij betrekken we de kerk. Naast deze vieringen zijn er ook feesten als 
Sinterklaas en carnaval.  Verder organiseren we leuke schoolprojecten, schoolreisjes en 
creatieve workshops.   
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Leren staat centraal op onze school. Zodra we ervaren dat we gegroeid zijn, vieren we dit 
op trotse wijze met elkaar. We gaan met elkaar in gesprek over wat we geleerd hebben en 
we presenteren onze nieuwe vaardigheden.   
  
Samen  
Op de Augustinusschool werken we samen aan de ontwikkeling van kinderen. Leerlingen, 
ouders en het schoolteam vormen een leergemeenschap.  Zij dragen gezamenlijk 
verantwoordelijkheid voor het welbevinden en de leerontwikkeling van de kinderen. Op de 
Augustinusschool staan we voor elkaar klaar. We hebben aandacht voor een fijne klas die 
we samen vormgeven en we hebben vertrouwen in elkaar. Samenwerking is terug te zien 
in de klassen. Samenwerkend leren hebben we hoog in het vaandel. Zo werken we met 
coöperatieve werkvormen. Gelijknamige deelname is hierbij belangrijk. Ook werken we 
graag groepsdoorbrekend waar dit mogelijk is.   
  
Groei  
Op de Augustinusschool draait het om het laten groeien van leerlingen tot zelfstandige 
wereldburgers. Leerlingen leren zich staande houden in onze diverse samenleving waar 
mensen met verschillende achtergronden samenleven. Er is ook een actieve leerlingenraad 
waar kinderen leren omgaan met inspraakmomenten. Naast onderwijs in de kernvakken 
bieden wij een brede vorming waarin ruim aandacht is voor Engels, ICT, digitalisering, 
bewegend leren en sociaal-emotionele ontwikkeling als speerpunten. Daarbij blijven we als 
leerkrachten kritisch kijken naar ons onderwijs. Dit alles vanuit een doorgaande leerlijn om 
elkaar te laten groeien en onderdeel te laten zijn van de maatschappij.   
  
Zichtbaar  
Op de Augustinusschool vinden we zichtbaarheid belangrijk. Wij dragen onze missie en visie 
zichtbaar uit. In en om school is te zien waar wij voor staan.   
Ook willen we leerlingen inzicht geven in hun eigen ontwikkeling. Door formatief te werken, 
werpen kinderen een kritische blik op hun vaardigheden en geven we kinderen inzicht en 
zeggenschap in hun leerproces en leerontwikkeling. Op de Augustinusschool word je 
gezien en gehoord. We leren kinderen naar elkaar om te zien. Iedereen hoort erbij. Het 
schoolteam staat open voor reflectie en vernieuwing. We vinden het belangrijk om 
zichtbaar een bijdrage te leveren aan de buurt van de school. We zijn onderdeel van de wijk 
en nemen daarin onze verantwoordelijkheid. Dit door de buurt op te ruimen, mee te denken 
over verkeersveiligheid en te participeren in wijkprojecten.   
  
Uitdagen  
Op de Augustinusschool worden leerlingen uitgedaagd in een leeromgeving waar ze 
kunnen onderzoeken, ontdekken en zich ontwikkelen op hun eigen niveau. Van het grote 
schoolplein met een variatie aan speeltoestellen maken we veel gebruik om bewegend 
leren en spelen te bevorderen. Op deze manier prikkelen we de nieuwsgierigheid van 
kinderen binnen en buiten de school.  
 
Missie en visie visueel vertaald 
Om ook de leerlingen mede-eigenaar te maken, werden tijdens het traject de uitkomsten 
voorgelegd aan de leerlingenraad. Daarbij sloot een professionele cartoonist aan die de 
input van de leerlingenraad, in de vorm van hun aanvullingen, ideeën, meningen en wensen, 
vastlegde in tekeningen. Deze tekeningen zijn tenslotte verwerkt tot één plaat die alle 
elementen van de nieuwe missie en visie op een herkenbare en speelse manier in beeld 
brengt. Deze tekening en onze missie/visie is vervolgens ook besproken tijdens de OR en 
MR vergaderingen. 



 
 
Onderdelen centraal op school 
Om deze missie en visie goed te borgen binnen onze school, bij de leerlingen, het 
schoolteam en de ouders stellen we de zes kernelementen van de missie en visie gedurende 
dit schooljaar centraal. Dit gebeurt in de klassen waar de tekening op posters duidelijk 
zichtbaar is en de onderdelen worden besproken. Als ouder heeft u uiteraard ook een 
belangrijke en stimulerende rol en daarom stellen wij de onderdelen ook in de Koerier 
centraal. In het kader van de start van het nieuwe schooljaar waarin we vooral samen bezig 
zijn met groepsvorming, regels opstellen, grenzen verkennen en vertrouwen opbouwen 
staat in deze eerste periode het element ‘samen’ centraal. In de volgende Koerier leest u 
hier meer over. 
 

Nieuwe ouder in de MR 
Ik ben Friso van Wieringen en zal de komende tijd de MR oudergeleding versterken. Ik ben 
getrouwd met Quirina, woon in de Zwinglilaan en ben vader van drie dochters en een 
zoontje. Op dit moment zitten Valérie (groep 8) en Lucien (groep 2c) op de 
Augustinusschool. Mijn oudste dochter Anouk (13) zit inmiddels in de 3e op het Roland Holst 
College en mijn jongste Fabienne (3) zal in maart 2023 op school komen. Al met al dus toch 
al bijna 10 jaar verbonden aan de school als ouder. 
 
Ik vind het belangrijk om actief op school bezig te zijn. Dit houdt ook de lijnen kort. Er is 
zoveel te doen op school en zonder vrijwilligers lukt dit simpelweg niet. Ik probeer dus ook 
bij ieder verzoek te kijken of ik hierin iets kan betekenen. Of het nou fruit snijden is of een 
groepje kleuters begeleiden in het kabouterbos. 
 
In de MR zal mijn speerpunt zijn: het best mogelijke onderwijs voor onze kinderen. Dit 
uitgangspunt zal ik als leidraad hanteren bij alles wat op de agenda staat. Of het nou over 
de inzet van middelen gaat, het aanschaffen van een lespakket of het doorvoeren van 
roostertechnische wijzigingen: hoe krijgen onze kinderen het beste onderwijs?  
 
Ik hoop dat ik jullie de komende tijd goed vertegenwoordig. Mocht je vragen hebben, 
schroom niet om me aan te schieten op het plein. Ik sta vrijwel iedere dag met mijn fiets bij 
de ingang van het kleutergebouwtje. 

 



 
 

Ondersteuning door ouders 
Ook dit jaar willen we jullie weer vragen om de school waar dit mogelijk is te ondersteunen. 
Zoals ook in onze missie beschreven vormen wij allemaal samen een leergemeenschap. 
Door jullie hulp kunnen we het onderwijs leuker en aantrekkelijker maken voor de kinderen. 
Via de link kunnen jullie aangeven waarbij jullie eventueel zouden kunnen helpen. Dit jaar 
hebben we ook de thema’s van IPC toegevoegd. Wilt u kijken of de thema’s die behandeld 
worden misschien aansluiten bij uw beroep, kennis, hobby’s of interesses en vind u het leuk 
om er iets over te vertellen dan kunt u dit doorgeven en kunnen wij het onderwijs 
betekenisvoller maken voor de kinderen. 
 
https://forms.office.com/r/ubvwC17WfK 
 

Continurooster 
Via deze weg nog even een reminder dat het continurooster zal ingaan na de herfstvakantie. 
Vanaf de herfstvakantie zullen we gaan werken met onderstaande rooster. Tot de 
herfstvakantie blijven wij gebruik maken van het huidige rooster. 

Dag  Groep 1 t/m 4  Groep 5 t/m 8  
Maandag  08.30 - 14.15  08.15 - 14.15  
Dinsdag  08.30 - 14.15  08.15 - 14.15  
Woensdag  08.30 - 12.30  08.15 - 12.30  
Donderdag  08.30 - 14.15  08.15 - 14.15  
Vrijdag  08.30 - 14.15  08.15 - 14.15  

 

Jeugd en gezin gooi en vechtstreken 
Als extra bijlage ook deze maand een vraag van de maand van JGGV. Dit keer met het 
thema: Hoe stimuleer ik mijn kind zijn taakjes te doen? 

 
Met vriendelijke groeten van het Augustinusteam 
 


