Nieuwsbrief januari 2019

In deze nieuwsbrief…
-open dagen voortgezet onderwijs
-stuurgroep cultuur
-aanmelding nieuwe leerlingen
-koffiecafé
- CITO veranderingen
- Tevredenheidspeilingen
-troostKOFFER

Open dagen Voortgezet Onderwijs

Agenda
4 februari:

geen spaanse les

11 februari:

leerlingvrije dag
geen spaanse les

12 februari:

Hieronder een overzicht van de open dagen
van de middelbare scholen in Barendrecht;

SOT gesprekken
MR vergadering

18 februari:

adviesgesprekken groep 8

19 februari:

adviesgesprekken groep 8

20 februari:

adviesgesprekken groep 8

22 februari:

nieuwsbrief

25 februari:

start voorjaarsvakantie

Calvijn Groene Hart
vrijdag 18 januari 2019 (15.00 - 20.00 uur)
Dalton Lyceum
vrijdag 25 januari 2019 (15.30 - 20.30 uur)
Focus Beroepsacademie
dinsdag 12 februari 2019 (16.30 - 20.00 uur)
OZHW Groen College (voorheen Edudelta)

vooruitblik

4 maart:

Alle ouders van groep 7 en 8 zijn voor de
kerstvakantie geïnformeerd over de open
dagen en voorlichtingsmomenten van
middelbare scholen hier in de regio.

weer terug naar school

5, 6 en 7 maart:
rapportgesprekken 1

vrijdag 25 januari 2019 (15.00 - 20.00 uur)
dinsdag 19 februari 2019 (18.00 - 20.30 uur)

Koffie café
Op woensdag 24 januari is er weer een
koffieochtend geweest. De koffieochtend is
bezocht door 15 ouders. Een mooi aantal
ouders die mee konden denken over het
verbeteren van het beleid bij ons op school.
Het thema was “ouderbetrokkenheid” en ik
wil alle ouders bedanken voor hun positieve
bijdrage aan deze ochtend!
Tijdens deze ochtend hebben we gesproken
over twee vormen van ouderbetrokkenheid:
betrokken bij activiteiten in de school en
betrokken zijn bij de ontwikkeling van je
kind.
Wat is er allemaal gezegd en besproken?
Activiteiten:
●

●

●

●

●

●

Ouders willen graag betrokken zijn
maar willen op tijd geïnformeerd
worden over de activiteiten.
Ouders vinden het prettig als er een
goede verdeling is in werkdagen
zodat iedereen een keer kan helpen.
Ouders vinden het fijn als vaste
“hulpouder” momenten al in de
jaarplanner staan zodat er rekening
mee gehouden kan worden.
Ouders vinden het prettig als er 1
platform is voor het halen van
informatie over de school.
Ouders vinden het ook leuk om
ingezet te worden om iets te doen
vanuit hun beroep. Dus gebruik
maken van gastlessen.
Ouders zouden het fijn vinden als er
meer gebruik wordt gemaakt van de
klassenouder met het vragen van
hulp in de klas.

Omtrent je kind:
●
●
●

●

Ouders vinden het tien-minuten
gesprek te kort.
Ouders zouden het leuk vinden om
vaker een kijkje te nemen in de klas
Ouders
zouden
een
kennismakingsgesprek
met
de
leerkracht erg fijn vinden (aan het
begin van het schooljaar)
Ouders vinden de opkomst tijdens de
informatieavond laag. Wat kunnen
wij daaraan doen?

De ouders gaven aan dat de koffieochtend en
de wijze waarop we samen in gesprek gingen
als heel erg prettig werd ervaren en dat we
dat vooral moeten blijven doen!
Wat gaan wij met deze informatie doen?
Samen met het team gaan we kijken naar de
wijze waarop wij de ouderbetrokkenheid nu
inzetten en hoe we dit kunnen verbeteren.
Deze tips en ideeën nemen we mee. In de
loop van volgend jaar komt dit onderwerp
weer terug tijdens een koffieochtend.
De volgende koffieochtend is op maandag 18
maart 2019 (08.30uur-09.30uur). Het
onderwerp dat we dan bespreken is de
uitkomst van de oudertevredenheidspeiling.

Veranderingen CITO
Halverwege en aan het eind van het
schooljaar
nemen
we
methode
onafhankelijke Cito toetsen af. Deze CITO
afname geeft ons een redelijk beeld van hoe
het met de ontwikkeling van uw kind gaat.
Vanaf nu zult u merken dat we opeens wat
minder CITO’s afnemen bij uw kind dan, dat
we altijd hebben gedaan:

1.

Het afnemen van de AVI doen we
alleen nog maar bij de leerlingen
waarvan we twijfel hebben over hun
leesniveau en dit even goed in beeld
willen hebben. Natuurlijk meten we
nog steeds het leesniveau van uw
kind maar dit doen we door de
drie-minuten-toets (ook CITO) af te
nemen.
2. Daarnaast
zullen
we
geen
woordenschattoetsen meer afnemen.
De woordenschattoets levert ons
geen extra informatie op over uw
kind in de analyse. We volgen de
woordenschat van uw kind (en het
aanbod ervan) in de methode en
tijdens de methodetoetsen. Dit
vertelt ons genoeg over de
woordenschat van uw kind.
3. Begrijpend lezen nemen we alleen
nog maar in januari af. (normaal ook
in juni) Wij vinden het belangrijk om
de opbrengsten van uw kind te
volgen maar dit hoeft niet twee keer
per jaar. Ook hierin leveren de
methodetoetsen ons voldoende
informatie op.

Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben
hem ingevuld. Onze leerlingen geven aan
veel schoolvrienden te hebben en “naar de
zin” in de groep te hebben. Veel leerlingen
hebben goed contact met de juf/meester en
zijn blij met de uitleg. Bij ons op school is er
ook veel ruimte om te leren van je fouten.
Ruim 85% van de leerlingen voelt zich veilig
bij ons op school. 90% van de leerlingen zijn
nog nooit gepest in de school en een grote
groep leerlingen voelen zich nooit alleen.
(78%)
Het nabespreken van toetsen, het zelfstandig
werken, het begeleiden na het maken van de
huiswerk en het meedenken over regels op
school zijn zaken waar we nog aan moeten
werken. Hoe we dit gaan doen bespreken we
tijdens de leerlingenraad. Daar gaan we
horen van onze leerlingen hoe we dit kunnen
verbeteren!

Onze ouders geven
gemiddelde score van:

onze

school

een

De andere CITO-toetsen (rekenen, spelling)
blijven we gewoon afnemen zoals u dit
gewend bent. Als er vragen zijn, dan bent u
welkom om even binnen te lopen.

51% van de ouders heeft de enquête
ingevuld.

Tevredenheidspeilingen

98% van de ouders ziet hun kind met plezier
naar school gaan (landelijk is dit 94%).

Onze leerlingen geven
gemiddeld een score van:

onze

school
83% van de ouders is tevreden over de mate
waarin de leerkracht naar ouders luistert.
86% van de ouders is tevreden over de
omgang van de leerkracht met de leerlingen.

77% van de ouders is tevreden over de
informatievoorziening over het kind.
77% van de ouders is tevreden over de
informatievoorziening over de school.
78% van de ouders is tevreden over de rust
en orde op school.

methode “Laat maar zien”. Daarnaast wordt
ieder jaar een extra accent gelegd op een van
de andere disciplines: dans, muziek en drama.
In de methode wordt de nadruk gelegd op
diverse beeldaspecten. Eerder dit jaar
hebben we gewerkt met kleur en compositie.
De komende periode werken we met de
nadruk op het beeldaspect ruimte.

90% van de ouders is tevreden over de sfeer
en inrichting van het schoolgebouw.

Kosteloos materiaal gezocht

77% van de ouders is tevreden over de
duidelijkheid van de schoolregels.

Voor het knutselen en de methode ‘laat maar
zien’ zoeken we het volgende materiaal:

84% van de ouders is tevreden over de
huidige schooltijden.
80% van de ouders is tevreden over de sfeer
in de klas.
Ook hier zijn er zaken waar we aan mogen
werken:
-

-

eierdozen
glazen potjes
blikken

Spaart u met ons mee? Bedankt! U mag het
materiaal inleveren bij de conciërge.

Aandacht voor talent (32%)
Overblijven tussen de middag (21%)
Aandacht voor pestgedrag (31%)
begeleiding van leerlingen met extra
leerbehoeften (21%)

Ook deze zaken gaan we oppakken. Tijdens
de koffieochtenden de komende periode
gaan we deze onderwerpen met elkaar
bespreken. (18 maart 2019 is de volgende
koffieochtend!)

Cultuureducatie
Cultuureducatie is het doelbewust leren
over en door middel van kunst, erfgoed en
media via gerichte instructie, zowel binnenals buitenschools.
Kunsteducatie wordt bij ons op school
gegeven door ieder schooljaar beeldende
vorming aan te bieden met behulp van de

Spaaractie Lidl: vita mini’s (knuffels)
Bij de kleuters werken we aan de hand van
thema’s. Daar kunnen wij de knuffeltjes van
de Lidl goed bij gebruiken, helpt u mee met
sparen voor ons?
Bij elke €10 euro aan boodschappen bij de
Lidl ontvangt u 1 zegel. De zegeltjes mag u
geven aan één van de kleuterjuffen.
Heel erg bedankt!

troostKOFFER
Beste ouders/verzorgers,
Helaas hebben wij op school regelmatig te
maken met leerlingen die geconfronteerd
worden met rouw. Soms gaat het om klein
verdriet, soms gaat het om een groot verlies.
Wij zijn op school bezig met het maken /
vullen van een troostkoffer. Hierin komen
materialen voor de leerkracht om de
leerling(en) zo goed mogelijk te begeleiden
en materialen voor de leerling(en) die
kunnen bijdragen aan de verwerking.
Hiervoor zijn we op zoek naar een mooie
oude koffer, om letterlijk een troostkoffer te
kunnen maken. Heeft u een oude koffer die
wij hiervoor mogen gebruiken, dan horen wij
het graag. U kunt zich melden bij juf Petra,
alvast bedankt!

Bericht van de buurtsportcoach
Hallo allemaal!
De volgende Brusjes Fundag komt er
alweer bijna aan:
Donderdag 28 februari van 10:00-12:30 uur
in Sporthal Waterpoort.
We maken er weer een gezellige ochtend
van. Kom je ook?
Ken je andere brusjes, nodig ze dan
gezellig uit!
Opgeven kan via
buurtsportcoach@kijkopwelzijn.nl

