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Kalender
11/2 t/m 14/2: week van de rapportgesprekken.
Thema schooljaar 2018-2019

15/2

Waarnemen en begrijpen

Rooster tot 14.00 uur

16/2 t/m 24/2 voorjaarsvakantie

Inleiding

Februari is, evenals andere jaren, de maand van de rapportgesprekken. Leerkrachten en kinderen laten samen aan hun ouders zien wat er in het eerste half jaar is
bereikt en wat deze kennis voor gevolg heeft voor het tweede half jaar en de jaren
die volgen. Veel van wat er besproken wordt heeft te maken met taal, rekenen en
lezen.
Laatst maakte een ouder de opmerking dat wij om er bekend staan erg gericht te zijn op
resultaten. Ik persoonlijk heb er geen moeite mee dat wij zo bekend staan. Ik hoop echter wel dat ook wordt gezien dat we met elkaar hard werken aan alle voorwaarden die
nodig zijn om deze resultaten te bereiken. Een school moet een prettige en veilige plek
zijn. Een school moet het kind kennen en erkennen en doorlopend onderzoeken welke
vaardigheden er nodig zijn om te komen tot leren. We zijn een basisschool en onze belangrijkste opdracht is kinderen een stevige basis te geven om zich zonder vrees staande te houden in de maatschappij.

Resultaten komen niet vanzelf. Daar moeten we met elkaar hard voor werken. Als het
gaat om de leerresultaten moeten we niet vergeten dat hierbij de leerling het hardst moet
werken. Hard werken is niet onplezierig als je voldoende succeservaringen hebt. Je weet
dan waar je het voor doet. We hopen dat kinderen willen leren. We weten ook dat er momenten zijn dat het leren meer voelt als moeten dan mogen. Het is een investering in
jezelf.
Februari is ook de maand van de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs. In
groep 6 krijgt het kind te horen wat het pré-advies is. In groep 7 geven we het voorlopig
advies. In deze beide groepen is het advies vooral gebaseerd op de bewijslast die een
kind heeft geleverd op (CITO)toetsen. Dit noemen we harde data. Het laat zien over
meerdere jaren wat de groei is van een kind en het geeft een voorspelling voor het niveau van uitstroom-het plaatsingsadvies. Kinderen en ouders schrikken soms van deze
adviezen. Het laat de score zien op de toetsen en dat is niet altijd gelijk met de mogelijke
wens of potentie. Als het kind denkt dat dit advies niet passend is zegt dit iets over de
bewijslast die hij/zij tot dan toe heeft geleverd en weet vervolgens ook welke opdracht er
ligt richting het advies in groep 8.
In groep 8 geven wij het schooladvies. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan het plaatsingsadvies (de score op de toetsen). Bij het schooladvies kijken we niet alleen naar de resultaten, maar naar het gehele kind. Daar hoort ook bij werkhouding (inzet, verantwoordelijkheid, samenwerken) motivatie en ambitie. De leerkracht kijkt naar de totale ontwikkeling,
bespreekt dit met de intern begeleider en komt met een onderbouwing van het schooladvies. Dit advies wordt vervolgens besproken met directie. Wij toetsen of de onderbouwing in orde en realistisch is. Zijn wij ook akkoord dan zetten wij onze handtekening onder het advies en is het officieel. Het voortgezet onderwijs dient dit advies over te nemen. In april volgt dan de Eindtoets. Is de score lager dan ons advies dan zal er in ons
advies niets meer veranderen. Is de score hoger dan ons advies dan kijken we of een
hoger advies toch beter past bij het kind. Is dit het geval, dan stellen we het schooladvies naar boven bij.Het maken en onderbouwen van een schooladvies is een stevige
klus, met name voor de leerkrachten. Ik ben er trots op hoe ze ook dit jaar deze klus geklaard hebben. Het advies is het resultaat van het harde werken van de groep 8 leerlingen. Ook op hen ben ik trots.
Hans van Kooten.

Heeft u uw lesbevoegdheid voor het basisonderwijs en u kunt zo af en toe
een dagje “bijspringen”? Dit graag aangeven bij Hubert., persoonlijk of per
mail: info@obsdeontdekking.nl Wij hopen dan, als het nodig is, een beroep
op u te mogen doen.
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Ik ben Monique Nachbar, opvoedadviseur/pedagoog bij JGZ Almere

In uw wijk werkt iedereen die betrokken is bij jeugd met elkaar samen.
Samenwerken met de school is daar een onderdeel van.
Het opvoeden van kinderen is een verantwoordelijke taak. Als ouder wil je graag dat
het goed gaat met je kind en dat je je kind voldoende kan steunen. Maar opvoeden is
niet altijd makkelijk.
Het is niet erg om te twijfelen, soms gevoelens van onmacht te hebben, en je als ouder
af te vragen of je het wel goed doet.
Je bent niet de enige. Er is immers geen handleiding van goed ouderschap.
Je kunt daarbij denken aan vragen als:
• Mijn kind luistert slecht en is erg druk… Wat kan ik daaraan doen?
• Binnenkort ga ik scheiden… Hoe vertel ik het aan mijn kind?
• Mijn puber en ik hebben veel ruzie… Hoe kan ik dit veranderen?
• Maar ook als u gewoon eens van gedachten wilt wisselen over opvoeden, bent u welkom..
U kunt bij binnenkomst een korte vraag stellen of een afspraak maken voor een ander moment . Ik ben aanwezig in de
middenruimte tot 9.00 uur.

Ik ben aanwezig op de Ontdekking en de Windwijzer:
2019
Vrijdag 17 mei
Februari en maart geen inloop
Vrijdag 7 juni
wel per mail bereikbaar:
Vrijdag 5 april

Schoolfotograaf
In de kalender staat op vrijdag 15 maart schoolfotograaf gepland.
I.v.m. de mogelijkheid dat er op deze dag gestaakt wordt hebben wij dit
omgezet naar vrijdag 8 maart.
Op 13 maart gaan de groepen 8 op de foto. Op 8 en 14 maart de overige groepen en individueel.
Er zal hiervoor een rooster worden gemaakt.
Er worden geen foto’s gemaakt van broertjes en zusjes.

Honden op het schoolplein
Soms zien wij nog wel eens een hond op het schoolplein.
Voor veel kinderen en volwassenen is dit geen probleem.
Maar als je bang bent voor honden wel. Daarom hebben wij
afgesproken ( heeft al eerder in een nieuwsbrief gestaan) dat
honden niet zijn toegestaan op het schoolplein. Wij willen u
daarom vragen om met uw hond buiten de poorten van de
schoolpleinen te wachten.

Nieuws van de MR
Wij werken aan het up-daten van de MR-site om u beter op de hoogte te kunnen stellen van de MR van OBS de Ontdekking.
Vragen of opmerkingen kunt u kwijt via: mr@ontdekking.asg.nl
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim loopt landelijk flink op (6/7%). De Ontdekking zat in 2018 rond 4% (inclusief niet beïnvloedbaar
langdurig verzuim), en dus ruim onder het landelijk gemiddelde. Een compliment voor de leerkrachten: iedereen is
zoveel mogelijk aanwezig, ondanks dat niet iedereen fit is. De Ontdekking weet ontzettend veel af te vangen met de
betrokken collega’s, waardoor het naar huis sturen van klassen slechts in een uitzonderlijk geval heeft moeten
plaatsvinden en zodoende tot een minimum beperkt is gebleven.

Pad tussen hoofdgebouw en bijgebouw
Helaas zijn er geen reacties binnengekomen op de oproep vanuit de MR over de oplossing voor het pad tussen
hoofdgebouw en bijgebouw. Op de MR agenda van het volgend overleg komt dit punt terug, er zal gezocht worden
naar een oplossing. Goede ideeën zijn welkom!
Theatercommissie
De theatercommissie is bezig met een evaluatie van de theatervoorstellingen die nu volgens de nieuwe
opzet hebben plaatsgevonden. In het kort: ieder kind heeft 1 maal per jaar een lange(re) voorstelling, in plaats van 3
maal per jaar een korte voorstelling. In de evaluatie wordt ook input vanuit ouders graag meegenomen. Tips en tops
over deze nieuwe manier van voorstellingen organiseren kunt u kwijt via mr@ontdekking.asg.nl, alvast bedankt!
Vergaderdata
Onze MR vergadert gemiddeld acht keer per jaar. Hieronder vindt u ons vergaderschema met de onderwerpen die
ingepland staan. Een MR-vergadering bestaat altijd uit een openbaar deel en een besloten deel, waarin eventuele
vertrouwelijke onderwerpen behandeld worden. Alle ouders zijn meer dan welkom om
het openbare deel bij te wonen.
Laat u het ons even weten als u hier belangstelling voor heeft?
Dinsdag 5 maart 2019
Communicatie met de achterban
Functioneren MR
Schoolplan
Sponsoring
Status Huisvesting en luchtkwaliteit
Agenda GMR
Woensdag 17 april 2019
Formatieplan
Vakantierooster
Agenda GMR
Dinsdag 28 mei 2019
Concept Schoolgids
Route 8 resultaten
Status Huisvesting en luchtkwaliteit
Agenda GMR
Woensdag 26 juni 2019
Inventarisatie informatie- en scholingsbehoefte MR
Activiteitenplan MR voor schooljaar 2018-2019 (inclusief begroting)
Agenda GMR

Nieuws van OR (ouderraad) en MR (medezeggenschapsraad:
Er zijn geen op– en aanmerkingen gekomen n.a.v. de notulen van de jaarvergadering van 1 november
2018. Hierbij zijn de notulen dan ook vastgesteld.

Beste Buurtbewoners,
Sinds mei 2018 hebben wij op woensdagochtend een wekelijkse Meet&Greet in de Kapitein voor
alle Noorderplassen bewoners. De Meet&Greet is voor een ieder die nieuwe mensen wil leren
kennen, zin heeft in een gezellig kletspraatje, wat meer wil weten over wat er speelt in onze
prachtige wijk, of gewoon een lekker bakje koffie of thee wil drinken.
Met ingang van dit jaar mogen wij ook in de middag gebruik gaan maken van de Kapitein voor
nog meer gezellige buurtactiviteiten. Wij gaan daarom starten met een knutselmiddag van 13.00
tot 14.30 voor kinderen van 4 tot 12 jaar (kinderen jonger dan 4 onder begeleiding van een volwassene). De kosten bedragen 1,- per kind incl. limonade (koffie/thee 0,50).
Vrijwel aansluitend, van 15.00 tot 18.00 is er de mogelijkheid voor de oudere kinderen en volwassenen om spelletjes te spelen. Denk hierbij aan Klaverjassen, Rummikub, Skip Bo, Schaken etc. Ook
hiervoor bedragen de kosten 1,- p.p. en het Klaverjassen 1,- per ronde p.p. (koffie/thee 0,50).
Wij zouden dit heel graag op een wekelijkse basis willen voortzetten alleen hebben wij daar nu
nog niet voldoende vrijwilligers voor. Jullie kunnen daarom onze openbare Facebookpagina in de
gaten houden voor de meest actuele informatie en activiteiten : meet&greet noorderplassen-west

Mocht je zelf interesse hebben om zo nu en dan als vrijwilliger mee te draaien op de Meet&Greet
ochtend of middag, laat het ons weten via: meetgreetnoorderplassenwest@outlook.com
Wij zien jullie graag snel op onze wekelijkse Meet&Greet!
Miriam, Debby, Kim, Natallia, Everien en Marjory
Meet&Greet vrijwilligers

