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Excursies en gastlessen 

 
Nu de leerkrachten hun draai in de 
Deltaklassen gevonden hebben, is er een 
eerste lijst met excursies opgesteld. Die 
lijst is nog niet compleet, maar het is wel 
duidelijk dat uw donatie voor dit schooljaar 
weer zeer gewenst is.  
 
De eerste excursies zijn al geweest: groep 
3/4 bezocht tijdens de kinderboekenweek 
het kinderboekenmuseum, maakte een 
begeleide herfstwandeling in park 
Meijendel en bezocht het Escher-museum 
in Den Haag. Groep 5/6 heeft een bij het 
eerste IPC-project passende workshop in 
het Haagse Gemeentemuseum gedaan.  
Groep 7/8 ging in het kader van het 
Regenwoud-project naar de tropische 
plantenkas van de Hortus Botanicus in 
Leiden.  
 
Voor 3/4 staan bezoeken aan het Archeon 
en het Stealduinse bos op de planning. 
Voor groep 5/6 wordt gedacht aan een 
bezoek aan het gemeentemuseum, aan 
Naturalis aan het Teylers museum in 
Haarlem en/of aan het Historisch museum 
in Den Briel. Ook wil juf Ramona met haar 
klas een bezoek brengen aan een 
voedingscentrum en/of een chocolade-
fabriek. Voor groep 7/8 denkt juf Ellen 
onder meer aan een bezoek aan het KNMI, 
aan een Ministerie, aan het Teylers 
museum en aan de Space expo in 
Noordwijk. In overleg met de 
klassenouders zal de lijst naar verwachting 
worden uitgebreid met leerzame excursies. 
 
 
Graag ontvangen wij van u als ouders weer 
€50,- per Delta-kind om dit mogelijk te 
maken. Ons IBAN nummer is: 
NL79RABO0158821777. Vermeld bij het  
overmaken alstublieft ook de naam en de 
groep van uw kind(eren). 
 

 
 
 
 
 
 
Laat het alstublieft onze penningmeester 
even weten als u niet kunt bijdragen. Dan 
kunnen we daar rekening mee houden. 
 
Niet alle excursies/gastlessen kosten geld. 
Zo zal groep 3/4 de structuur van een 
woonbuurt en de manier waarop huizen 
zijn gebouwd gaan bekijken op de 
Fivelingo, zijn voor groep 5/6 een paar 
NME-gastlessen van het Team Groen 
Spelen Leren van de Gemeente 
Zoetermeer besteld en doet groep 7/8 mee 
aan de Zoetermeerse debatwedstrijd en 
aan Serious Request. Allemaal interessante 
extra’s. U wordt hierover door de school 
verder geïnformeerd. Parentes heeft alleen 
een rol in het vullen van de excursiepot, 
zodat plannen kunnen worden uitgevoerd. 
 
Leermiddelen en lesmateriaal 
 
Van het geld dat de acties van ‘Specsavers 
Steunt’ en ‘Spicy Lemon’ ons hebben 
opgeleverd hebben wij voor de school het 
volledige Sterpakket van Schoolsupport 
aangeschaft. Dit omvat een grote 
hoeveelheid  uitdagende leermiddelen voor 
meer- en hoogbegaafde kinderen. Het kan  
schoolbreed aangeboden worden vanaf 
groep 1. De software die erbij hoort maakt 
het voor de leerkrachten eenvoudig om elk 
kind doelgericht met de verrijkingsstof te 
laten werken en te monitoren wat het 
daarvan leert. Een instructieworkshop die 
op school is gehouden heeft de 
leerkrachten inzicht gegeven in de 
mogelijkheden van het pakket. Louise 
heeft aangegeven dat het de bedoeling is 
dat alle leerlingen ongeveer 5 uur per 
week met het materiaal 
gaan werken. De 
software zal in de 
komende maanden ook 
in gebruik worden 
genomen. In januari 
kunnen we dan bekijken 
hoe alles loopt.
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Doe mee aan de nieuwe Specsavers 
actie! 
 
Zo’n mooi leermiddelenpakket, dat smaakt 
natuurlijk naar meer.  
Net als twee jaar geleden hebben wij De 
Piramide weer opgegeven als ‘goed doel’ in 
de actie ‘Specsavers Steunt’. Door vanaf 
nu tot 16 december dagelijks op de 
website van ‘Specsavers steunt’ uw stem 
uit te brengen op Parentes, helpt u mee er 
ook dit jaar weer een succes van te 
maken. Wat zou het fantastisch zijn als we 
opnieuw een bedrag van rond de €1500,- 
winnen! 

 
Op onze website www.parentes-
zoetermeer.nl hebben we, om het wat 
makkelijker te maken een stemknop gezet, 
die u naar de stempagina brengt. Per 
emailadres kan dagelijks 1x worden 
gestemd. Graag ook in de laatste week 
nog uw stem! 
 
 
Kerstaankopen bij bol.com 
 
Bent u van plan om iets bij Bol.com te 
bestellen? Bezoek de Bol-website dan 
a.u.b. via het Bol-logo op de website van 
De 
Piramide of 
op de 
Parentes-
site. 
Uw 
aankoop 
levert de school dan, zonder da dat u iets 
kost, een klein bedrag op. Zo heeft uw 
kind uiteindelijk dubbel plezier van alle 
kadootjes! 
 
 
 
 

 
 

HBoN schaaktoernooi 
 
Zondag 10 november hebben drie Delta-
teams meegedaan aan het jaarlijkse HBoN 
schaaktoernooi in Utrecht. Het eerste  
bovenbouwteam, bestaande uit Bram 
Albertus, Jasper Luijendijk, Rens Van 
Weerden en Alba Vriezen schaakte zichzelf 
naar een mooie tiende plaats. Ook het 
tweede bovenbouwteam deed goed z’n 
best. Gijs Hoogervorst, Michiel Van den 
Broek, Krispijn Wolters en (invalster) Lana 
van Dongen eindigden op de 35e plek (van 
de 45). In het onderbouwteam deden een 
paar piepjonge spelers hun eerste 
wedstrijdervaringen op.  Jesse Van 
Dongen, Syben Wolters, Merel Albertus en 
Jasper Uytendaal eindigden in het 
klassement weliswaar bijna onderaan, 
maar hun inzet was werkelijk groots. Merel 
kreeg zelfs een prijs. Zij mocht een van de 
verlote SpeelZ abonnementen van de 
KNSB mee naar huis nemen. 

 
 
Kinderen die graag schaken kunnen 
binnekort meedoen aan de Zoetermeerse 
basisschooltoernooien van 11 en 18 
januari. Op 11 januari speelt ieder voor 
zichzelf, op 18 januari wordt er in teams 
gespeeld. Noteer die data vast in uw 
agenda. 
 
 
 

http://www.parentes-zoetermeer.nl/
http://www.parentes-zoetermeer.nl/
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HBoN ledenvergadering 
 
Terwijl de kinderen 
schaakten, had de 
landelijke 
vereniging 
Hoogbegaafden 
onderwijs Nederland (HBoN) in een 
kleinere zaal een ledenvergadering. Ook 
Parentes-Zoetermeer was hierbij 
vertegenwoordigd, bij monde van 
Véronique Schutgens (tevens bestuurslid 
HBoN). 
Besproken is op welke manier HBoN zich 
heeft ingespannen om het voltijdse HB-
onderwijs te versterken. Zowel in de 
landelijke politiek (o.m. vruchtbaar 
gesprek met staatssecretaris Dekker) als 
met betrekking tot het onderling verbinden 
van de scholen zijn er stappen gezet. Met 
hulp van het HBoN-bestuur heeft 
Scholengroep Codenz in Dronten eind 
oktober een goed bezochte bijeenkomst 
voor HB-scholen georganiseerd. Daar 
hebben de aanwezige schoolbesturen 
afgesproken zich op een of andere manier 
te gaan verbinden. Dat is goed nieuws, ook 
voor ons als ouders. Scholen als De 
Piramide hoeven zo niet alles zelf uit te 
vinden en kunnen zich, gesteund door 
andere HB-scholen verder ontwikkelen. In 
de Delta-nieuwsbrief van begin november 
heeft Louise Gros er al wat over 
geschreven. 
 
 
Overleg met de OPOZ-directie 
 
Vrijdag 18 oktober heeft Parentes met de 
Piramide directie en het Opoz bestuur om 
tafel gezeten om de wederzijdse 
verwachtingen te bespreken, de rollen nog 
eens goed tegen het licht te houden en 
afspraken te maken. Daarbij is door ons 
nog eens bevestigd dat Parentes zich inzet 
voor het hoogbegaafden (Delta) onderwijs 
door het werven van geld om excursies, 
gastlessen en de aankoop van 
leermiddelen mogelijk te maken. Alle 
aanwezigen waren het erover eens dat 
daarvoor minimaal nodig is dat het Delta-
onderwijs zich onderscheidt van het 
onderwijs in de reguliere groepen en dat 
duidelijk is wat er in een schooljaar gaat 
gebeuren. Hierover zal de Piramide 
Parentes helder en tijdig informeren. Ook 
over de communicatie is gesproken en 
over het nakomen van afspraken. Daarbij 

is overeengekomen dat Parentes niet meer 
direct met de leerkrachten communiceert 
over wat er nodig is. Hierover wordt 
uitsluitend nog met en via de directie 
gecommuniceerd. We hebben ook weer 
bevestigd dat de school kiest welke 
excursies/gastlessen en leermiddelen 
passend zijn. Parentes stelt daarbij de 
financiële kaders vast, draagt zorg voor 
het verwerven van het benodigde geld en 
let erop dat dit geld op een goede manier 
wordt besteed. Suggesties en adviezen van 
Parentes worden door De Piramide op prijs 
gesteld, maar de school bepaalt zelf haar 
beleid en maakt eigen keuzes. Parentes 
heeft niet de intentie zich hierin te 
mengen, maar wil wel bijdragen aan het 
(mogelijk maken van) kwalitatieve 
verbeteringen in het Delta-onderwijs.  
 
Omdat formeel de aangeschafte 
leermiddelen in bezit van Parentes blijven, 
is  nu afgesproken dat voortaan het 
gebruik van gekocht materiaal in overleg 
met De Piramide geëvalueerd wordt.  
 
OPOZ wil een procedure opstellen die de 
relatie Parentes-Piramide formaliseert en 
die ook in de toekomst helder maakt waar 
we elkaar op kunnen blijven aanspreken.  
 
In het voorjaar van 2014 komt er een 
vervolggesprek over de gemaakte 
afspraken. 
 
 
Parentes Bestuur 
 
Zoals al eerder aangekondigd vindt 
Parentes-voorzitter Véronique Schutgens 
het tijd om de voorzittershamer aan 
iemand anders over te dragen. In de drie 
jaar dat zij voorzitter was, is er veel 
gebeurd. Het zou fijn zijn als een ander 
met frisse energie deze taak op zich 
neemt. Zin? Stuur uw motivatie naar ons 
op. Op de eerstvolgende Parentes-
bijeenkomst kan op basis hiervan dan de 
nieuwe voorzitter worden gekozen. 
 
Data Parentes-bijeenkomsten 
 

22 jan., 26 mrt en 04 
jun. 

Overleg Parentes-
directie Piramide 

10 feb en 16 jun., 
20.00u – 21.30u 

Bijeenkomst 
Parentes (school) 

 


