Werkgroep Communicatie De Grote Beer
“Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe!”*

Kinderen kunnen zich beter ontwikkelen als leerkrachten en ouders contact met elkaar
hebben en met elkaar samenwerken. Hiervoor is een open, toegankelijke en duidelijke
communicatie belangrijk. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor het leren van
het kind. De Grote Beer ziet ouders en school dan ook als gezamenlijke partners in de
opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
Om de ouderbetrokkenheid te vergroten en in goede banen te kunnen leiden is er op de
Grote Beer een commissie in het leven geroepen die zich actief inzet voor de samenwerking
tussen school en ouders. Dat is de Werkgroep Communicatie.
Deze werkgroep bestaat uit:
Eveline Wouters (moeder van Carlijne (groep7), Annelie (groep 1-2)
Cisca Lensink-van Wattingen (moeder van Danian (groep6) en Esmea (groep 5)
Diana Kridene-Lageman (moeder van Gabriël (groep 8) en Aaron (groep 6)
Maaike van Dijk (moeder van Stijn (groep 5/6) en Roos ( groep 3)
Marjolein Wertheim (moeder van Jette (groep 5) en Anne (groep1-2)

Om invulling te geven aan deze werkgroep, hebben wij u als ouder(s) nodig. Wij willen jullie
vragen om ons te voorzien van:
- TOPS; wat gaat goed op de grote Beer, waar moeten we vooral mee doorgaan?
- TIPS; wat zou nog beter/ anders kunnen?
Laat het ons weten!
Spreek ons vooral aan en mail ons met vragen, ideeën en/of opmerkingen, dit kan op:
communicatie@obsdegrotebeer.nl
Hieronder stellen wij ons graag aan u voor:

Ik ben Cisca Lensink-van Wattingen, moeder van Danian (groep 6) en Esmea (groep 5). Mijn
basisschooltijd was op de Grote beer. Mijn eerste stage voor de lerarenopleiding was op de
Grote beer en mijn eerst betaalde baan als leerkracht was ook op de Grote beer. Een hoop
mooie herinneringen. En dus nu verbonden in de rol van moeder.
Een van de eerste dingen die ik als kinder- en jeugd psycholoog leerde, was dat je een kind
niet los van zijn ouders kan zien. Daarom wil ik me graag inzetten voor de verbinding tussen
school en ouders. Ik ben ervan overtuigd dat als ouders zich betrokken voelen, dat heel fijn
is voor het kind. En als ouders voelt het prettig om actief betrokken te zijn tijdens de
basisschoolperiode van je kind.

Mijn naam is Eveline Wouters, moeder van drie kinderen waarvan Annelie in groep 1-2 B zit,
Carlijne in groep 7 en mijn oudste Bastiaan dit jaar is begonnen in de brugklas.

Duivendrechtse school waar de sterren stralen "samen" op de Grote Beer! Dit is een
zinsnede uit het schoollied die volgens mij hout snijdt! SAMEN is het toverwoord!
Ouderbetrokkenheid en goed contact als ouder met de school leidt tot betere communicatie,
meer begrip en een beter presterende leerling.
Mijn naam is Diana Kridene-Lageman. Ik ben de moeder van Gabriël (groep 8) en Aaron
(groep 6) en zelf oud-leerling van de Grote Beer. Graag help ik mee aan het vergroten van
de ouderbetrokkenheid op de Grote Beer en het verbeteren van de communicatie.

Mijn naam is Maaike van Dijk en ik ben de moeder van Stijn (groep 5/6) en Roos (3). Sinds
het begin van dit schooljaar zit ik in de communicatie werkgroep. Dat past bij me, omdat
"communicatie zeg maar echt mijn ding is": als gezinsbegeleider van gezinnen met een doof
of slechthorend kind, zie ik dagelijks hoe belangrijk het is elkaar te (willen) begrijpen en met
elkaar te communiceren. En merk ik zelf hoe belangrijk samenwerken met de ouders is. Ik
kijk er dan ook naar uit mee te denken over communicatie bij de Grote Beer.

Mijn naam is Marjolein Wertheim en ik ben de moeder van Jette (groep 5) en Anne (groep
1-2).
In mijn werk als orthopedagoog binnen het onderwijs ervaar ik hoe belangrijk de
samenwerking tussen school en ouders is; als school en ouders kan je niet zonder elkaar.
Nu mag ik binnen deze werkgroep actief mee denken aan de vorm en invulling van de
ouderbetrokkenheid van de Grote Beer en zet ik mij graag in om deze verbinding te
vergroten en het voor alle partijen prettig en werkbaar te maken.
Ik zie dit als een uitdaging die ik met enthousiasme en plezier aanga!

