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38-01 OP ZOEK NAAR JUNIOR CYBER AGENTS (HACKSHIELD) 

 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet in een persconferentie medegedeeld dat er vanaf 
komende zaterdag 26 juni weer meer versoepelingen mogelijk zijn. Dit keer hebben deze 
versoepelingen invloed op onze school. Wat er allemaal weer mogelijk wordt, kunt u lezen in 
een brief vanuit INOS die u morgen (vrijdag) in de loop van de dag ontvangt.  
 
Op dit moment leggen we de laatste hand aan de personeelsformatie voor het komende 
schooljaar. We streven ernaar deze uiterlijk voor woensdag 7 juli aan u te laten weten. Ik 
begrijp dat u en uw kind(eren) erg nieuwsgierig zijn bij welke leerkracht (-en) zij/hij in de klas 
komt(en).  
 
De afgelopen drie weken hebben wij u geïnformeerd over onze nieuwe missie en visie.  
Over 2 weken gaan we hier mee verder, we zullen dan de kernwaarden Eigenheid en 
Welbevinden verder toelichten. 
 
Vorige week heeft juf Merel, onze Lio-stagiaire uit groep 7B bij juf Michelle, haar Pabo 
diploma behaald. We zijn ontzettend trots op haar. Omdat juf Kim vanaf deze week met 
zwangerschapsverlof is en juf Debby met Covid-19 zwangerschapsverlof, vervangt juf Merel 
tot het einde van dit schooljaar fulltime in groep 6B. 
 
Namens het team van Kbs Weilust wens ik u alvast een fijn weekend. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Embregts 
directeur 
 
MHB (Meer- en HoogBegaafdheid) - ONDERWIJS OP WEILUST 
 
In de afgelopen maanden is hard gewerkt om ons MHB-onderwijs te verbeteren. Zo is er 
schoolbreed gestart met de implementatie van Levelspel (groep 1-2) en Levelwerk (groep 3 
t/m 8).  



Kleine groepjes kleuters met een duidelijke ontwikkelingsvoorsprong hebben onder 
begeleiding van juf Kitty onder andere smartgames gespeeld. Met uitdagender materiaal 
sluiten we beter aan bij de onderwijsbehoeften van deze kleuters. Groep 3 t/m 8 werkt sinds 
enkele maanden met Levelwerk rekenen, speciaal ontwikkeld voor de meer- en 
hoogbegaafde (mhb) leerlingen. Deze methode gebruiken we om naast onze huidige 
rekenmethode verrijkingswerk aan te bieden. Komend schooljaar breiden we dit uit met de 
implementatie van Levelwerk taal. Ook zijn we gestart met SiDi-PO, een online toolbox 
waarmee we op een brede manier mhb-leerlingen beter kunnen signaleren. Ander goed 
nieuws is dat in de week na de herfstvakantie de plusklas ook weer opstart. In de afgelopen 
weken zijn aan de hand van de resultaten van SiDi-PO, de citoresultaten en het gedrag en 
welbevinden van de leerling in de klas leerlingen aangemeld voor de plusklas. Voor al deze 
leerlingen geldt dat er een hulpvraag, omgezet in een leerdoel, is waar in de plusklas aan 
gewerkt zal worden. Halfjaarlijks wordt dit geëvalueerd waarbij er tevens in- of juist 
uitgestroomd kan worden. Uiteraard ontvangt u hier altijd bericht over van de 
groepsleerkracht. De plusklas zal komend schooljaar op de vrijdag zijn. Van 08.30 tot 10.00 
uur voor groep 4-5 en van 10.30 tot 12.00 uur voor groep 6-7-8. De kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong uit groep 1-2 en die doorstromen naar groep 3 zullen de eerste 
helft van het schooljaar onder begeleiding van juf Kitty blijven. Begin van het nieuwe 
schooljaar zal de groepsleerkracht u formeel informeren indien uw zoon/dochter onder deze 
begeleiding valt, in de plusklas zal deelnemen of met Levelwerk rekenen zal werken.  
 
Met vriendelijke groet,  
Kim Andriessen, (plusklas)leerkracht en HB-specialist  
 
 

BERICHT VAN DE GMR  
 
HET KOERSPLAN 
Tijdens de laatste vergadering kreeg de GMR van de 
‘Werkgroep Koersplan’ een update over het nieuwe INOS Koersplan dat geldt voor de 
periode 2022-2026. De werkgroep heeft de opdracht om een plan te ontwikkelen dat 
aansluit op het huidige koersplan en op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Vooraf 
waren er aan alle medewerkers, ouders (via de medezeggenschapsraad), leerlingen (via de 
leerlingenraad) en allerlei partners met wie INOS samenwerkt (en dus ook de GMR) drie 
vragen gesteld. Wat gaat er goed, wat kan er beter en hoe ziet de school van de toekomst in 
2035 er uit? De werkgroep heeft alle antwoorden gebruikt en onderzocht aan welke thema’s 
we de komende 5 jaar gaan werken.  Vanuit deze input is er gekomen tot vier nieuwe 
thema’s waarin we elkaar vinden: Geluk, Onderwijs van Vandaag voor Morgen, Partners en 
Bewust met je Omgeving Omgaan. Binnen elk van de thema’s kwam ‘Samenleven’ steeds 
bovendrijven, als een verbindend en centraal punt in de route naar de toekomst.  
 
De GMR herkent de vier thema’s vanuit feedback van verschillende scholen. Ook denkt de 
GMR dat met de vier thema’s en de uiteindelijke invulling hiervan een mooi vervolg wordt 
gemaakt op het huidige Koersplan. De GMR staat ook achter de intentie om het koersplan zo 
toegankelijk mogelijk te maken voor alle INOS-scholen, met name voor leerlingen. Het 
koersplan verschijnt in meerdere vormen: in een boekje, als poster en misschien zelfs een 

https://inos.nl/wie-zijn-wij/onze-koers/


filmpje. Hiermee zet INOS een belangrijke stap naar een nieuw,  goed uitvoerbaar plan, dat 
goed te monitoren en evalueren is. 
 
Op dit moment wordt het koersplan verder uitgewerkt, en de verwachting is dat dit proces 
vlak voor de grote vakantie is afgerond. Na de vakantie krijgt het koersplan zijn uiteindelijke 
vorm. Daarna gaan de scholen er mee aan de slag met de praktische invulling van hun 
schooleigen koersplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN KOBER EN KBS WEILUST 

  
 

KBS Weilust en Kober zoeken: 
 

OVERBLIJFVRIJWILLIGERS 
 
Heb jij tussen de middag een paar uurtjes vrij? 
Vind je het leuk om met kinderen werken? 
 
Word dan overblijfvrijwilliger op onze school 
 

- Je begeleidt kinderen bij het eten en spelen 
- Je eigen kind blijft gratis over op de dag dat je werkt 
- Je ontvangt een onkostenvergoeding 

 
Kijk voor meer informatie op www.kober.nl/overblijven  

 

http://www.kober.nl/overblijven


 

NIEUWS UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

OP ZOEK NAAR JUNIOR CYBER AGENTS 

De gemeente Breda is samen met HackShield op zoek naar Junior Cyber Agents die helpen 
bij het cyberveilig maken van de gemeente. Maar wat is HackShield precies?  
 
HackShield maakt van kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud Cyber Agents die zichzelf en 
hun omgeving digitaal vaardig maken. Om Cyber Agent te worden beginnen de spelers met 
de Basistraining. Hier leren ze alles over hackers, veilig internetten en het herkennen en 
voorkomen van online gevaar. Als de spelers de Basistraining hebben voltooid mogen ze zich 
Cyber Agent noemen. 
  
Kortom, de Cyber Agents hoeven zich geen moment te vervelen. Kijk voor meer informatie 
over HackShield op www.joinhackshield.nl/gemeente/Breda en ga meteen aan de slag!   
 
Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over deze game: 
 

- Video te downloaden via: https://we.tl/t-MtidhJE3kd 
- of op YouTube via: Breda zoekt Cyber Agents! - YouTube 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.joinhackshield.nl%2Fgemeente%2FBreda&data=04%7C01%7Cmadelon.bakker%40inos.nl%7Ca06f1a11310d4b58248c08d936344249%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637600420395073579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ba6ci0MtwJILpV10UQnQIjqQU4OPNbiHbaJNyczNA9s%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-MtidhJE3kd&data=04%7C01%7Cmadelon.bakker%40inos.nl%7Ca06f1a11310d4b58248c08d936344249%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637600420395043699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KFlytE31xS8mRVwXEEpqUK4Vyylx3HaIaO3G5tHdIMg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5TmMNo3I-4s&data=04%7C01%7Cmadelon.bakker%40inos.nl%7Ca06f1a11310d4b58248c08d936344249%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637600420395043699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zztXYkXMo4GttpNaKpMOHgvdbwTgXUe5WU3xuEQ%2B4s8%3D&reserved=0

