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De jarigen van deze week
Mirte Sanne Jelte

Agenda
21-31 januari
30 januari
31 januari
7 februari
8 februari
11 februari
13 februari
14 februari
18-22 februari

Toetsweken Cito
Open dag Terra College groep 8
Bezoek aan Herbergier ( 3 leerlingen uit groep 5)
Free running groep 7
Free running groep 8
Studiedag team: alle leerlingen vrij
Rapporten mee
Contactavond
Voorjaarsvakantie

Van alles wat
Afgelopen vrijdag is er geen weekinfo verschenen i.v.m. het bezoek dat José en ik hebben gebracht
aan de onderwijstentoonstelling. Deze tentoonstelling is een tweejarige beurs die geheel in het teken
staat van het onderwijs: facilitaire vernieuwingen, ICT-vernieuwingen of uitbreindingen en natuurlijk
worden de nieuwste methodes getoond.
Afgelopen woensdag zijn Anja, Wieneke en Fokje geweest om zich te oriënteren voor een nieuwe
methode bij groep 1-2. Niet alleen het mooie materiaal, maar voor ook de werkbaarheid ( is het
pakket niet te veel voorschrijvend, te uitgebreid om in een week te behandelen) en niet te vergeten
de digitale hulpmiddelen die erbij geleverd worden. Luisterend nar de eerste opmerkingen die er
gevallen zijn na al het nieuws dat de leerkrachten hebben gezien, zal er vast binnenkort een keus
gemaakt worden om e.e.a. uit te proberen.
José en ik hebben gekeken naar een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen en begrijpend
lezen. De nieuwste trend is dat zowel technisch lezen als begrijpend lezen in één pakket worden
aangeboden. Eigenlijk heel logisch (en misschien wel weer terug naar de visie van de jaren 80!) : Wat
is nu mooier dan het gebruik van een tekst om vlot en correct te lezen en deze ook meteen te
gebruiken om het begrip van de tekst aan te leren. Het lijkt zo logisch! Ook hier zijn de digitale
hulpmiddelen van belang. Kortom genoeg stof om de komende maanden in het team te bespreken,

zodat we ook voor het lezen in groep 4-8 volgend schooljaar met een nieuwe methode aan de slag
kunnen.
Vlak na de kerstvakantie ontvingen we een bericht van de inspectie dat zij ons dit schooljaar komen
bezoeken i.v.m. een themaonderzoek. Hiervoor hebben we inmiddels een vragenlijst en een aantal
benodigde gegevens naar inspectie opgestuurd. Dit themaonderzoek is gericht op ons extra aanbod.
Dit houdt in: wat bieden we de leerlingen naast het reguliere aanbod, het intensieve aanbod
(verlengde instructie, e.d.) en het meer-aanbod (compacten en verrijken van de lesstof). Bij het extra
aanbod kunt u denken aan de externe hulp bij behandeling van bijv. dyslexie, ondersteuning van
externen bij gedragsproblemen, gezinssituaties waar externen bij betrokken zijn, etc. Dus hulp die
naast ons aanbod door derden worden gegeven. Inspectie kijkt dan vooral naar de samenhang van
alle hulp, hoe zien wij dit terug in de dagelijkse gang van zaken, welke consequenties heeft dit voor
ons lesgeven/lesstofaanbod, hoe houden we de ontwikkelingen bij, waar zetten we dit weg in de
plannen, e.d. Gelukkig hebben we het meeste wel op orde. Toch zetten we nu nog goed de puntjes
op de i! Een mooi oment om te kunnen sparren met inspectie of we op de geode manier bezig zijn en
wat we nog zouden kunnen verbeteren. Het zou fijn zijn als inspectie ons in ieder geval met een
voldoende gaat beoordelen.
Wanneer het bezoek plaatsvindt is nog niet bekend. Dit zal ergens tussen februari en juli
plaatsvinden.
Deze weken zijn de leerkrachten druk bezig met het invullen/gebruiken van ons nieuwe digitale
rapport. Zoals het meestal met vernieuwingen gaat, kost dit eerst meer werk en tijd. Voeren we de
gegevens goed in, hoe kunnen we opmerkingen erbij typen, zaken aanpassen, etc. Als dit deze keer
goed is weggezet en gebruikt, dan is het volgende rapport een fluitje van een cent: gegevens van
toetsen worden nl. direct weggeschreven naar de leerling, zodat het uitrekenen van de cijfers niet
meer nodig is. Verdere uitleg van dit nieuwe rapport ontvangt u uiteraard voordat het rapport wordt
meegegeven. NB: U ontvangt gewoon een rapport op papier, het maken van het rapport is digitaal.
In groep 8 zijn de leerlingen en de leerkrachten druk met het bezoeken van de open dagen van het
voortgezet onderwijs. Met de hele groep worden er open dagen bezocht.
Kortom, naast allehalfjaarlijkse toetsen die de hele school maakt, zitten we niet stil en is er nog volop
werk aan de winkel.
Margriet

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 31 januari 2019

