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Kalender

Thema schooljaar 2019-2020

Samen professionaliseren
Inleiding

13/1

Start LVS-periode voor de
groepen 7 en 8

20/1

Start LVS voor de groepen 1
t/m 6

22/1

Start Nationale voorleesdagen

27 t/m 30 januari: Adviesgesprekken
groep 8
30/1

Staking???

31/1

Staking???

Hoewel 2020 al weer de nodige dagen oud is, wil ik iedereen het allerbeste wensen voor dit
31/1
jaar. Als het kan een gelukkig nieuwjaar, maar helaas is dat niet voor iedereen het geval. We
3/2
beseffen vaak pas wat geluk is, als het er niet is. Ik persoonlijk kijk terug op 2019 als een jaar
met veel persoonlijk geluk. Het gaat goed met de mensen die mij het meest dierbaar zijn en
mijn leven is in oktober 2019 verrijkt met een tweede kleinkind. Ik besef dat mijn geluk sterk
gekoppeld is aan het geluk van mijn kinderen. Niet helemaal hetzelfde, maar wel vergelijkbaar heb ik
dit ook met de kinderen, ouders/verzorgers en collega’s van onze school. Laten we vooral koesteren
wat goed gaat en laten we er samen het beste van maken. Er voor elkaar zijn, ook op de momenten
dat het niet zo goed gaat. Dat 2020 in vele opzichten vooral een “rijk” jaar mag zijn met veel mooie
en dierbare momenten.
Januari is een maand waarin we, na de drukke feestmaand december, vooral weer rust en ritme zoeken met de kinderen. De focus komt in de tweede helft van deze maand ook te liggen op het meten
van wat de kinderen weten en kunnen. Via de leerlingvolgsysteem-toetsen kijken we waar de kinderen staan in hun ontwikkeling. Deze toetsen meten niet wat kinderen recentelijk hebben geleerd
(hier zijn methodetoetsen voor), maar wat de vaardigheid is van de leerlingen op de verschillende
vakgebieden. Deze toetsen zijn methode onafhankelijk en het resultaat van zo’n toets kan vergeleken worden met hoe deze toetsen gemaakt worden door kinderen op een vergelijkbare school. Deze toetsen zeggen dus niet alleen iets over uw kind, maar ook iets over een hele groep en over de
school. Hierbij kijken we goed naar de trend. We vergelijken de laatste scores met de scores op eerder gemaakte toetsen. Heeft uw kind bij de laatste toets een veel lagere of hogere score dan normaal
behaald, dan moeten we onderzoeken wat hiervan de oorzaak is.
Kort na de afname van de toetsen zijn er twee studiedagen (de eerste is op 3 februari). Tijdens deze
dagen kijken de leerkrachten met elkaar en met de intern begeleiders naar de signalen die we hebben verkregen middels de toetsen. We analyseren deze signalen en kijken wat we er mee doen. Op
schoolniveau kijken de intern begeleiders samen met de directie naar de stappen die de school mogelijk moet zetten voor het tweede halfjaar en voor de komende jaren.

Het is belangrijk dat we met elkaar goed kijken naar de resultaten en hier ook de tijd voor nemen.
Vandaar deze studiedagen. Voor ouders/verzorgers is deze kant van ons werk niet altijd zichtbaar.
Wat vooral wordt gezien is de tijd die we met de kinderen doorbrengen. Wil je goed afstemmen op
kinderen dan moet je goed kijken naar het effect van jouw aanpak en bepalen wat nodig is om goed
af te stemmen op een kind en op de groep. Er zijn geen “makkelijke” groepen. Iedere groep is complex en bevat kinderen met een speciale zorgvraag. Maar ook als jouw kind geen speciale zorgvraag
heeft wil je dat er maximaal wordt afgestemd op de mogelijkheden van het kind. Collega’s werken
hard met de kinderen als ze op school aanwezig zijn en op studiedagen om inhoudelijk het onderwijs voor de kinderen zo goed mogelijk vorm te geven. Dit alles maakt dat we een mooie, dynamische, maar ook uitdagende baan hebben.
Hans van Kooten.
In december hebben de bonden een vooraankondiging gedaan dat er een oproep komt om opnieuw te staken, dit keer 2 dagen. Deze staking staat gepland op 30 en 31 januari.
Er zijn goede stappen gezet en er is het nodige extra geld naar het onderwijs gegaan. Helaas is het
extra geld niet structureel en niet voor alle functies (directies). Er blijft er een kloof tussen het salaris
in het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs. De tekorten aan personeel blijven oplopen en
de nood op veel scholen (ook in het speciaal onderwijs en het VO) neemt alleen maar toe. In 2020
hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt—
als we niets doen—op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028.
Er moet structureel meer geld naar het onderwijs. Daarom de oproep van de bonden tot deze staking. De komende dagen moet blijken of wij ook daadwerkelijk gaan staken (staken is een individueel recht). Wij houden u op de hoogte, maar verzoeken u om er rekening mee te houden dat de
school op 30 en 31 januari is gesloten.

Slot LVS
Studiedag: alle kinderen vrij

In dit nummer:

Inleiding
staking

1
1

Informatie over Breinbrekers
Dansworkshops
Yogalessen
Ouder Cursus Opvoeden & Zo
Verschoning kleuters

2
2
3
3

De kans bestaat dat er
op 30 en 31 januari er
een landelijke staking is
van het primair onderwijs.
Graag hier rekening
mee houden!
Maandag 3 februari is
er een studiedag. Alle
kinderen zijn dan vrij.

Informatie over deelname aan de Breinbrekers!
Een nieuw jaar, een nieuwe vorm voor de Breinbrekers.
Om zoveel mogelijk leerlingen van het aanbod te kunnen laten profiteren,
hebben we de opzet van de Breinbrekers veranderd. In het verleden was
het zo dat deelname aan de Breinbrekers automatisch werd verlengd
voor het volgende schooljaar. Dit gaat vanaf nu anders.
Om een zo breed mogelijke groep leerlingen te kunnen bedienen, werken we aan vaardigheden en is
het niet meer vanzelfsprekend dat een kind blijft deelnemen aan de Breinbrekers. Bij elk nieuw project
zullen er andere vaardigheden worden aangeboden, waardoor er waarschijnlijk andere leerlingen deelnemen.

De leerkrachten zullen in overeenstemming met de leerkracht van de Breinbrekers voor elk nieuw project
de leerlingen aanmelden.
Met vriendelijke groet,
Jarno Stevens

Dansworkshops van Daniel!
De afgelopen jaren en ook dit jaar beginnen we het
schooljaar en het kalenderjaar met dansworkshops
van Daniel (een dansleraar die wij inhuren via de
Kunstlinie).
Alle groepen nemen deel aan een workshop. Samen dansen is goed voor het groepsgevoel, geeft
plezier in bewegen en is gewoon leuk! Een mooi
begin van het jaar.

YOGALESSEN voor MIDDEN- en BOVENBOUW!!
Ik ben Sandra Van Bilzen en ik geef al meer dan 2 jaar met heel veel plezier yogales op de Ontdekking!
Zo leuk om te zien wat de houdingen, ademhalingsoefeningen, meditaties en yogaspelletjes met
de kinderen doen. Wie wil er ook meedoen?
Schrijf je snel in, want vol=vol!
Wanneer:

Woensdag 15, 22, 29 jan en 5 en 12 feb!

Hoe laat:

Van 12u tot 13u

Waar:

In het speellokaal op school

Voor wie:

Groep 3 t/m 8

Kosten:40€ voor 5 lessen (info over betalen volgt na inschrijving)
Inschrijven:

Via mail op info@tayronayoga.nl

Docent:

Sandra Van Bilzen

Meer info kunt u vinden op mijn website www.tayronayoga.nl of u kunt contact met me opnemen via 06
36179674.

Ouder Cursus Opvoeden & Zo
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere (voorheen de GGD) ook binnenkort weer de cursus: Opvoeden en Zo.
Voor wie?
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen opvoeden is leuk,
maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat zijn eigenlijk goede
straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het normaal dat ouders de hele dag
voor politieagent moeten spelen? Vragen die elke ouder wel eens heeft.
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de hand van
alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te maken. De vaardigheden
zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren.
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige ouder bent
die zich soms onzeker voelt over de opvoeding.
Inhoud Opvoeden & Zo
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd:
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en prijzen
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen
Bijeenkomst 3: Straffen
Bijeenkomst 4: Negeren
Bijeenkomst 5: Apart zetten
Bijeenkomst 6: Alles op een rij
Kosten:
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis.
De cursus wordt op dinsdagochtend gegeven.
De cursusdata zijn: 4 en 11 februari, 3-10-17 en 31 maart 2020.
Tijd 9.30-11.30 uur
De cursus wordt gegeven In het GGD gebouw: Boomgaardweg 4, Almere.
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen (binnen kantooruren) met JGZ
Almere: 088-0029990 (het doorkiesnummer keuze 2 keuze 2).
Wees er snel bij want vol=vol.

Gezocht:
Verschoning voor de kleuters.
Graag broeken, liefst joggingbroeken en sokken. Maten 110, 116.

