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nieuwsbrief
Klaver got talent/ carnaval (komt apart bericht over via parro)
start voorjaarsvakantie

Afgelopen week hebben we een tweedaagse staking gehad. Wij hebben de staking gebruikt om
aandacht te vragen voor het probleem van het lerarentekort, het Noordhollands Dagblad heeft daar
een mooi stuk aan gewijd. Daarnaast hebben we de dagen gebruikt om veel werk te verzetten, een
stukje werkdruk werd er zo weggenomen. En tenslotte hebben we geprobeerd om te delen via social
media, dat werken in het onderwijs ontzettend leuk is en dat iedereen van ons team daar weer zijn
eigen specifieke redenen voor heeft. We hopen op deze manier meer mensen te interesseren voor ons
prachtige beroep. Heeft u hier vragen over? Stel ze gerust!
Hartelijke groet Kim

Voortgangsgesprekken
In de week van 10 t/m 14 feb staan de voortgangsgesprekken
gepland. Tijdens deze voortgangsgesprekken worden de portfolio’s
en plakboeken besproken. Middels het portfolio/plakboek krijgt u
als ouder inzicht in de leerdoelen waar uw kind aan werkt, welke
leerdoelen worden beheerst, welke leerdoelen zijn nog in
ontwikkeling. Daarnaast wordt in het portfolio weergegeven op
welk niveau uw kind werkt. En door het portfolio krijgt u een inkijkje
van hoe uw kind werkt door middel van foto’s, eigen werk van de
kinderen en persoonlijke tekst van de leerkracht.
De portfolio’s en plakboeken worden tijdens het gesprek aan u
“gepresenteerd”. Daarna gaat het portfolio/plakboek mee naar huis.
De kinderen van groep 3 t/m 8 vertellen tijdens het gesprek hoe zij
werken in de klas en hoe het lukt om aan hun doelen te werken (bij
groep 3/4 doet met name de leerkracht het woord). Tevens laten de
kinderen zien waar zij trots op zijn. Daarnaast worden de uitslagen van de cito’s besproken en
vertellen de kinderen daarbij welke doelen zij hebben en op welke manier zij dit denken te halen.
Deze gesprekken vinden plaats onder leiding van de leerkracht. Deze heeft tijdens deze gesprekken
een begeleidende functie. Op deze manier zijn de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en
weten zij wat zij doen en waarom zij dat doen.

Voor groep 1/2 bespreekt de leerkracht aan de hand van het plakboek de ontwikkeling/voortgang
van uw kind. Deze gesprekken zijn dus alleen tussen ouder en leerkracht!
U kunt vanaf 3 februari via de parro-app in de gespreksplanner intekenen op een gesprek. We
verwachten iedereen voor een gesprek, als u niet zelf inschrijft voor 6 februari ontvangt u 7 februari
via de leerkracht een dag/tijd.
Voor de ouders/verzorgers van groep 1/2:
In verband met de afwezigheid van juf Annelieke, lukt het niet om voor de voorjaarsvakantie de
plakboeken mee te gegeven en de voortgangsgesprekken te houden. We vinden deze gesprekken en
de plakboeken belangrijk en willen dit inhoudelijk goed kunnen voorbereiden. Voor deze keer
verplaatsen wij de voortgangsgesprekken van groep 1/2 naar de week van 2 t/m 6 maart. U ontvangt
daarvoor een uitnodiging voor de gepsrekpanner via Parro, waarop u kunt intekenen. De plakboeken
worden tijdens deze gesprekken meegegeven.

Klaverwoid in het nieuws!

Onderwijsstaking 30-1: in gesprek met ouders

●
●
●
●
●
●

Verdelen komt niet ten goede aan het onderwijs
halve dagen naar school
de rest van het team niet extra belasten wanneer er iemand afwezig is.
leerkrachten in opleiding inzetten (LIO)
gepensioneerde leerkrachten voor de groep
geen ouders voor de groep

●
●
●
●
●
●
●
●

meer praktijkonderwijs inzetten
cursussen en opleidingen onder werktijd mogelijk maken
scheiding maken (vanuit de opleiding) voor onderbouw en bovenbouw
opleiding aantrekkelijker maken, gerichte/toepasbare praktijkopdrachten
meer geld voor vakleerkrachten
meer ondersteuning door onderwijsassistenten
meer plekken in het speciaal onderwijs, minder druk in het basisonderwijs
meer voordelen creëren:
-kinderopvang
-boodschappen bezorging
-flexibele werktijden

●

to do list maken voor klusjes die ouders op elk moment kunnen doen om leerkrachten te
ontlasten. Klusjeslijst hangt op centrale plek in de school, klusjes worden afgevinkt.
aantrekkelijk maken van het helpen op school, mogelijkheid tot meedraaien op school. Ook
opa’s en oma’s
voorlichtingsavond over hulpouders, het belang ervan aangeven, elkaar aanspreken

●
●

Bezoek inspectie
Op dinsdag 25 februari wil de inspectie onze school wederom bezoeken. Dit doen ze in verband met
onze eindtoetsresultaten, deze waren niet voldoende ten opzichte van de norm die gesteld was voor
onze school. De normen voor de scholen (de wegingen) zijn aangepast, de nieuwe weging van onze
school past beter bij onze schoolpopulatie. Maar in de afgelopen jaren hadden wij nog te maken met
de oude norm. Wij gaan met de inspectie in gesprek over ons onderwijs en hoe wij de leerlingen
volgen in hun ontwikkeling. Daarnaast willen wij uitgebreid met hen in gesprek over onze analyses,
dit was naar aanleiding van het vorige inspectiebezoek ons punt van ontwikkeling. We hopen dat de
inspectie content is met onze aanpassingen en dat zij ons goede tips kunnen geven hoe we dit
eventueel nog beter kunnen doen.

“Wilt u er voor zorgen dat uw kind tijdens de gymles een vuilniszak in de tas
heeft heeft om zijn/haar kleding in te stoppen? Op deze manier blijft alle
kleding bij elkaar, dat is fijn, vooral wanneer er meerdere groepen in de
kleedkamer zitten?”

Nieuws van buiten:
Jouw Sport Project (JSP) is weer begonnen!
Je kunt je vanaf nu weer inschrijven voor Jouw Sport Project. Met de JSP krijgen deelnemers de kans
om 2 tot 4 kennismakingslessen in een sport te volgen zonder direct lid te worden. De JSP wordt
georganiseerd door Team Sportservice West-Friesland in samenwerking met basisscholen en lokale
sportaanbieders.
Aanmelden en deelname
Altijd al willen judoën, tennissen, dansen of zwemmen? Dat is nu mogelijk! Op de website staat ook
veel ander uitdagend aanbod.
Ga naar www.teamsportservice.nl/westfriesland, klik op de “Jouw Sport Project” button en klik voor het
aanbod op de “JSP voorjaar 2020” tegel. U kunt een sport naar keuze kiezen en deze gelijk
afrekenen. U kunt natuurlijk ook meerdere sporten proberen. Inschrijven is mogelijk tussen 20 januari
en 16 februari. Deze kennismakingslessen worden gegeven tussen voorjaarsvakantie en de
meivakantie. Kijk voor alle data en tijden op de website. Staat de sport niet meer op de website? Dan
betekent het dat de les vol zit. Houd de website, in dat geval, in de gaten want mogelijk komt er een
nieuw aanbod. Er zijn ook JSP lessen die uit meer of minder dan vier lessen bestaan.
Let op: Bij te veel/weinig aanmeldingen kunnen data/tijden gewijzigd of geannuleerd worden. Hiervan
wordt u op de hoogte gebracht.

Aanvulling op de folder: Judoschool Appels in Medemblik ontbrak op de folder, maar doet wel weer
mee.
Informatie
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice West-Friesland, tel.
0229-28 77 00 of mail naar jspwf@teamsportservice.nl.
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