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Leerplicht ambtenaar 

Graag even voorstellen! 
 
Hallo, mijn naam is Jurka Posma. Voor dit schooljaar ben ik als 
leerplichtambtenaar vanuit de Gemeente Zwolle verbonden aan 
de school van uw zoon of dochter. 
 
Scholen zijn in Nederland verplicht om ongeoorloofd verzuim 
(dit betekent dat een leerling niet op school is zonder dat hier 
een geldige reden voor is) te melden bij Leerplicht, los van de 
reden. De school kijkt vervolgens wat er aan de hand is en 
overlegt met de ouders en de leerling. Als een leerling te vaak 
afwezig is, schakelt school de leerplichtambtenaar in.  
 
Echter mag dit ook eerder wanneer u zich als ouder(s)/verzorger(s) zorgen maakt of vragen 
heeft over de schoolgang van uw kind. We denken graag met u mee.  
Op de website www.lerenwerktwel.nl vindt u hierover meer informatie. 
 
Daarnaast heeft elke school een jeugd- en gezinswerker (maatschappelijk werker). U kunt 
onder andere bij hen terecht wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind. 
Dit kan via de intern begeleider van de Markesteen (Regina Frederiks) of via het sociaal 
wijkteam Zwolle-Zuid. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jurka Posma 
 
Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 

In de bijlage vindt u een document waarin de docenten van (levensbeschouwelijk) 
vormingsonderwijs zich voorstellen aan u. 

Thema thuis  

http://www.lerenwerktwel.nl/


In de lessen IVO hebben de leerlingen gehoord over het eerste huis van Allah. Het huis dat 
eeuwen geleden is gebouwd en nu nog steeds bestaat. De kinderen mochten nadenken over 
de vraag waarom mensen het belangrijk vinden om een gebedshuis te bouwen. De 
leerlingen vertelden waar zij zichzelf erg thuis voelen. Voor de meesten is dat gewoon thuis 
of bij oma. In tweetallen mochten de leerlingen tekenen hoe zij denken dat een moskee 
ervan binnenuit ziet. Met groep 7 en 8 hebben we de week erop een moskee bezocht en 
hebben de kinderen kunnen zien hoe een moskee er nou echt van binnenuit ziet. De 
kinderen hebben informatie gekregen over het gebed en de gebedsoproep, over de 
architectuur en kalligrafie. Verder was er voldoende ruimte voor de kinderen om hun eigen 
vragen te stellen. Wat ons betreft een geslaagd bezoekje!  
Met vriendelijke groeten, 
Rachida Ahyud 
 
Vanaf de zomervakantie hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 vormingsonderwijs gehad 
rondom het thema thuis. De lessen humanistische vorming: Bij het Humanisme horen 
mensenrechten en mensbeeldpostulaten: gelijkheid, verbondenheid, redelijkheid, vrijheid en 
natuurlijkheid. In de lessen wordt hier naar gerefereerd. In groep 5/6 hebben we nagedacht 
over wat voor huis een thuis maakt en huizen over de hele wereld op foto’s bekeken. We 
vroegen ons af; Waar zou je willen wonen? Is een dak boven je hoofd al genoeg? Heb je 
recht op een huis? Thuis zijn, waar is de plek waar je het meest thuis bent in huis? We 
hebben gesproken over regels in huis en regels die jij zelf mag bepalen, bijvoorbeeld in je 
slaapkamer. In groep 7/8 hebben we n.a.v. de Kinderboekenweek ook gehad over regels in 
de natuur. Welke zijn er en welke zouden we nog meer willen? N.a.v. het bezoek aan de 
Moskee hebben we gesproken over de rituelen die daar zijn en onze eigen rituelen en 
gewoontes zoals bij het naar bed gaan, het opstaan. Vraag daarbij was: vind jij dat rituelen 
mogen veranderen of mogen worden afgeschaft? En als anderen dat niet willen? Vind jij dat 
tradities mogen veranderen? De laatste lessen gingen over opvoeden; wat zou jij doen als je 
vader of moeder was? En kinderrechten daarbij.  
Door Inge Uijt de boogaardt (Vakleerkracht HVO) 
 
In de afgelopen periode hebben we gewerkt over het thema (T)Huis. De eerste 5 weken gaf 
ik les in groep 7 en 8 en na de herfstvakantie was dat in groep 5 en 6. In mijn lessen ben ik 
eerst begonnen met kennismaken met elkaar. In groep 5 en 6 hebben we in de tweede les 
kennisgemaakt met de bijbel. Wat is dat eigenlijk voor een boek? We hebben gehoord dat de 
bijbel een heel oud boek is, maar ook nu nog belangrijk is voor veel mensen over de hele 
wereld. En we hebben ontdekt dat er veel verschillende bijbels zijn, ook speciaal voor 
kinderen. Verder hebben we rond het thema heel wat vragen besproken, zoals: Wat maakt 
een huis tot een thuis? Waar voel jij je thuis? En hoe is dat als je gaat verhuizen? Wat is er 
leuk/niet leuk aan verhuizen? Daarbij hebben we een verhaal uit de bijbel gehoord over 
Abraham die ging verhuizen, omdat God dat tegen hem had gezegd. Daar hebben we 
verschillende activiteiten bij gedaan. We hebben ervaren hoe het voelt om je te laten leiden, 
zonder dat je weet waar je heen gaat. Ook de vraag of God een huis heeft kwam aan bod. 
Daar hebben we mooie gesprekken over gevoerd. We hebben naar een filmpje gekeken 
over de protestantse kerk om een beeld te krijgen van wat mensen in een kerk doen. Zoals u 
kunt lezen, is er veel voorbij gekomen. Vriendelijke groeten, Jenny ten Klooster 

 
Opening nieuwe schoolplein en omgeving, 30 november 11.45 uur 

Op 23, 24 en 25 november wordt de beplanting op het plein aangebracht. 
We zijn zo benieuwd naar het resultaat!!! 
 
Op 30 november bent u van harte welkom om 11.45 uur op het plein. 
 
We zouden het leuk vinden als er op 30 november zoveel mogelijk kinderen in het groen of 
met een groen accent op school komen!! 
 
Slaapzaktie!! 

We doen mee met een actie waarbij slaapzakken en dekens worden ingezameld voor de 
mensen/kinderen in de Oekraïne die deze goed kunnen gebruiken deze koude winter. 
Meer uitleg kunt u vinden in de flyer in de bijlage. 
U kunt slaapzakken/dekens en andere gevraagde spullen inleveren op de inzamelpunten die 
genoemd worden in de flyer. 



Is dat lastig te organiseren? Dan kunt u uw spullen voor de inzameling ook op de 
Markesteen inleveren bij Claudia, Marielle of Jorien. Wij zorgen dan dat de spullen op de 
goede plek komen!! 
 

 
 
 
Reminder: Project Bakfiets Zwolle-Zuid 

Met vol enthousiasme kunnen wij, Lammert en Amy, vertellen 
dat wij vanaf 30-11-2022 (is 2 weken opgeschoven) vier weken 
lang tijdens de ochtendpauze op woensdag bij De Markesteen 
lang komen met onze bakfiets. Wij zijn twee derdejaars 
studenten van de opleiding psychomotorische therapie en lopen 
in dit schooljaar stage bij Travers Welzijn in Zwolle Zuid. Daar 
lopen wij met een jeugdwerker en zetten wij verschillende 
projecten op die te maken hebben met onze opleiding. 
  
In de vier weken dat wij bij De Markesteen langs komen, zullen 
wij kleine activiteiten gaan uitvoeren met de leerlingen die op dat 
moment op het schoolplein zijn. De kinderen mogen vrijwillig 
aansluiten en tijdens de activiteiten zullen wij met hen 
spelenderwijs laten kennismaken met thema’s zoals 
samenwerken en grenzen aangeven. Voor de kinderen is het 
leuk om bijzondere activiteiten te doen en voor ons is het leuk te leren werken met deze 
thema’s. Daarnaast is het voor de jeugdwerkers in Zwolle Zuid een interessant project om te 
kijken wat er allemaal op het schoolplein gebeurt. 
Wij hebben veel zin om bij De Markesteen langs te komen en activiteiten uit te voeren met 
de leerlingen van deze school. 
 
Agenda 
   

Woensdag 30 november Opening van het schoolplein om 11.45 uur 
 
1e keer bakfietsproject vanuit Travers welzijn 

Donderdag 1 december Breng- en koffieochtend 
Maandag 5 december Sinterklaasfeest op de Markesteen 
Dinsdag 6 december 19.30 uur MR vergadering 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.schatkamervoordewereld.nl/website/nieuws/binland/agenda/images/agenda.gif&imgrefurl=http://www.schatkamervoordewereld.nl/website/nieuws/binland/agenda/index.htm&h=309&w=592&sz=45&hl=nl&start=7&tbnid=5HjIyUZumGDxvM:&tbnh=70&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dagenda%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26sa%3DG


Woensdag 7 december Kennismakingsochtend nieuwe leerlingen 
  
Maandag 12 december Nieuwe nieuwsbrief 

 
Bijlagen:  

• Flyer met uitleg over slaapzaktie!! 
• Even voorstellen: docenten (levensbeschouwelijk) vormingsonderwijs 
• Speciale Sint nieuwsbrief 


