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Vanuit de directie…
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Vanaf 1 januari 2019 is de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangescherpt. We hopen
natuurlijk dat deze meldcode niet toegepast hoeft te worden. Aan de andere kant, zo’n wet is er niet
zomaar, helaas. Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling.
Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Het is elke vorm van mishandeling die voor een
kind bedreigend of gewelddadig is. Ook bijvoorbeeld verwaarlozing valt eronder.
Kindermishandeling komt vaak voor in de huiselijke kring. Door bijvoorbeeld de ouders of verzorgers
van het kind. Het kan gaan om opzettelijke mishandeling, maar ook als ouders of verzorgers de zorg
niet meer aankunnen, kan hun gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg.
De overheid neemt maatregelen om kindermishandeling zoveel mogelijk te voorkomen. Verder
wil de overheid dat kinderen die worden mishandeld, eerder worden opgemerkt. Dan kunnen er
vroegtijdig maatregelen worden genomen om de kindermishandeling te stoppen en de schade
te beperken.
De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt ons als school om te gaan met het
vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind. De school doorloopt
vijf stappen voordat zij een melding doen bij Veilig Thuis. De meldcode is er om leerlingen die
thuis te maken hebben met geweld of mishandeling snel goede hulp te bieden. Met het
Basismodel Meldcode stelt het bevoegd gezag van de school een eigen meldcode met een
stappenplan vast. De medewerkers in de school moeten het stappenplan doorlopen bij
vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.
De meldcode bestaat uit de volgende vijf verplichte stappen:
Stap 1: in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Stap 2: overleggen met een collega en eventueel navragen bij Veilig Thuis.
Stap 3: gesprek met leerling en/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd en situatie.
Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling; bij twijfel altijd in
overleg met Veilig Thuis.
Stap 5: beslissen : zelf hulp bieden of melden bij Veilig Thuis
Vanaf 1 januari 2019 zijn wij als schoolteam verplicht te werken met het
afwegingskader in stap 4 van de meldcode. Dit afwegingskader geeft aan
wanneer dat een melding bij Veilig Thuis altijd noodzakelijk is. Dat geldt voor
situaties waarin de veiligheid van de gezinsleden ernstig bedreigd is.
De leraar of andere medewerker van school moet bij (vermoedens van) acuut
of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld
een melding doen. Ook als de school zelf hulp verleent.
Gezinnen en huishoudens die met Veilig Thuis te maken krijgen, kunnen in het protocol lezen wat zij van
Veilig Thuis kunnen verwachten, hoe zij worden geïnformeerd en wat hun rechten zijn.
Erwin Vos
Directeur ‘t Heem

Afscheid meester Roy
Na bijna 10 jaar te hebben gewerkt op ’t Heem heeft meester Roy gisteren voor de
laatste keer de deur achter zich dicht getrokken. Voor hem start vandaag een nieuw
avontuur op het ROC van Twente.
Natuurlijk hebben we hem niet zomaar laten gaan. Nadat hij woensdag met groep 8
heeft gelasergamed in de sporthal hebben we gisterenmiddag als school afscheid
van hem genomen. Er werd onder andere een afscheidslied gezongen door de
leerlingen van groep 8 en de meesters en kreeg hij verschillende cadeaus.
Hij had ook voor de leerlingen een lekkere verrassing: verse popcorn !!!
(Meester) Roy, bedankt voor de afgelopen 10 jaren. Samen
met de rest van het team staat er nu een school waar onze leerlingen trots op zijn! Jij
hebt aan de wieg gestaan bij de oprichting van de school. Nu de school (bijna)
volwassen is, wordt het tijd voor een nieuw avontuur.
We willen jou heel erg bedanken voor alles wat je voor ons afgelopen 10 jaar hebt
betekent. We gaan je enorm missen…

Juf Marian 25 jaar werkzaam in het onderwijs
Afgelopen zaterdag (tijdens de open dag) is het precies 25 jaar geleden dat (juf) Marian is begonnen in het
onderwijs. Zij is begonnen als invalskracht op ’t Lochtersnest, kreeg daarna een vaste aanstelling en is op ’t
Heem blijven werken, toen deze in 2010 is gestart. Volgens Marian hoef je niet te wisselen van school
omdat er op school steeds voldoende ontwikkeling is. Afgelopen zaterdag heeft Marian namens het team al
een prachtige bos bloemen ontvangen, gisteren kwamen daar nog de nodige cadeaus bij.

Op naar de volgende 25 jaar, (juf) Marian!

Brood en fruit in de garderoberuimte.
De laatste weken constateren we, net als de schoonmaaksters, dat er door leerlingen
bijna dagelijks eten (brood en fruit) niet wordt gegeten, maar wordt verstopt op
verschillende plekken in school. Onder/ achter de garderobe kasten en in de toiletten
wordt bijna dagelijks brood en fruit gevonden, vaak onaangebroken of er is nauwelijks
van gegeten. Ook in de prullenbakken in school (niet in de lokalen) of buiten in de
prullenbak is dit het geval. We denken dat het om een klein aantal leerlingen gaat.
Het is niet alleen erg jammer, maar dit betekent ook dat uw kind niet eet wat u
verwacht of met hem/haar hebt afgesproken. Daarnaast neemt het risico op ongedierte
in en rond school toe.
Herkent u iets van de foto, laat het ons dan weten. Wij proberen dan de komende periode gerichte
controles houden tijdens de pauzes. We hopen dat u begrijpt dat dit niet altijd kan. We willen u daarom
vragen hierover in gesprek te gaan met uw kind.
Een suggestie is om het eten en drinken te voorzien van de naam van uw kind en groep. Wij kunnen dan
samen met u controleren en wanneer nodig, met uw zoon/dochter in gesprek. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
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Dat wordt… VET !!!
Dit jaar hebben we er voor gekozen om i.p.v. Heems got talent of Voice of ’t Heem eens iets heel anders te
doen. En anders wordt het…..HET WORDT VET!!
VET!! de musical wel te verstaan. Een heuse Nederlandse
versie van de welbekende musical Grease. Deze musical
gaan we met alle klassen op de planken brengen. Dat doen
we op :

4 april,
Locatie Reggesteyn, Noetsele
Alle zang-, dans-, acteer- en organisatietalenten van
’t Heem kunnen zich van hun beste kant laten zien.
Het wordt een hele onderneming om een musical op deze
manier weg te gaan zetten en daarbij kunnen we natuurlijk
alle hulp gebruiken. Daarom een oproep aan al die
fanatieke ouders die onze school rijk is:
Kan jij ons helpen met het maken en verzamelen van
rekwisieten, wil je helpen bij het inoefenen van dans, zang
of toneel, ben jij die handige klusser die best een extra
avondje bezig wil met het decor of heb je gewoon dat ene
perfecte leren jasje in de kast hangen? Laat het ons dan
alsjeblieft zo snel mogelijk weten, zodat we ook
jullie talenten kunnen gebruiken om VET!! tot een vet
succes te maken.
Vragen, opmerkingen of aanmeldingen graag bij Rachel,
Sandra of Alejandro

Filmavond
Dat betekent niet, dat we tijdens de geplande avond van ’t Heem Gots
Talent op 14 feburari niets doen. De leerlingenraad organiseert dan op
school een “Heemcinema”, een filmavond voor de leerlingen van groep
5 tot en met 8. Thema dit keer is, hoe kan het ook anders op
Valentijdsdag, liefde. De kinderen kunnen uit 3 films kiezen. Welke
films het worden, is nog even geheim. Natuurlijk wordt er ook voor
drinken en popcorn gezorgd.
De filmavond begint om 18.30 uur en is rond 20.00 uur afgelopen.
De leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben diezelfde middag, onder
schooltijd een filmmiddag.
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‘t Prikbord
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Thema’s MI/WO
Groep 1/m 4 : oei ik groei…

Groep 5 en 6 : kloosters
Groep 7 en 8 : Industrie

Agenda

Donderdag 14 februari
Fimavond groep 5 t/m 8
Vrijdag 15 februari
Extra vrije dag
Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari
Voorjaarsvakantie
Woensdag 20 februari
Schoolbasketbaltoernooi
Maandag 25 februari
Extra vrije dag
(meesters en juffen studiedag)
Donderdag 4 april
Schoolmusical VET!!!

Let op :
onze school doet vanuit school mee met de
avondvierdaagse, het schaatsen in december en
schoolvoetbal en schoolbasketbal die door de
leerlingenraad zijn gekozen. Bij de andere sporten
verzorgen we als school niet de organisatie.
Wanneer leerlingen zelf een team samenstellen en
een ouder als coach regelen, dan kan via school wel
een team worden opgegeven bij de sporten die we
als school niet organiseren (bij meester Erwin)
Voor de individuele sporten moeten leerlingen zich
altijd zelfstandig en rechtstreeks bij de
organiserende sportvereniging opgeven. Hou
daarbij de plaatselijke media in de gaten. Soms
wordt ook via school de aanmelding verspreid.

De volgende Heemgeluiden verschijnt op :
1 maart 2019

’t Heem : ontdekkend en onderzoekend leren vanuit je eigen talent
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