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Onderwijsinspectie op De Meeuwenberg
Trots. Eigenlijk wisten we al zeker dat onze
adviesprocedure voor het Voortgezet Onderwijs
heel professioneel en kansen bevorderend was.
Vorige week donderdag heeft de Inspecteur van
12.00 tot 16.00 onze documenten doorgespit.
Daarnaast gesprekken gevoerd met teamleden en
met leerlingen van groep 8. Ook onze
groepsplannen en cito-overzichten ingezien Na
afloop was de feedback om super trots op te zijn.
Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet, Nelis van Binsbergen

Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Laten we even kijken naar de vrolijke feestneuzen voor de
komende weken:
Kiki Huiskamp uit groep 4 wordt op 18 april 8 jaar.
Roel Fierkens uit groep 5 wordt op 20 april 9 jaar.
Antonie Peeters uit groep 4 wordt op 21 april 8 jaar.
Frederique Peeters uit groep 1C is tegelijk met haar broer jarig
en wordt op 21 april 5 jaar.
Lana Willemsen uit groep 2B wordt op 23 april 6 jaar.
Julienne Hidders uit groep 1C wordt op 27 april 5 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!
CITO groep 8
Officieel heet het “Centrale Eindtoets groep 8
Basisonderwijs”. Komende dinsdag, woensdag en
donderdag zetten onze leerlingen van groep 8 hun
beste beentje voor. Altijd een beetje spannend.
Hoewel, de grootste druk is eraf. Want de keuze
voor het Voortgezet Onderwijs is al gemaakt. Zijn
de resultaten dan niet meer belangrijk? Zeker wel.
Want natuurlijk hopen we dat de jongens en
meisjes de verwachtingen waarmaken. Leuk voor
henzelf, maar ook voor ouders en school. Zeker
als de score hoger uitvalt dan verwacht. Dan mag
het bindend advies voor V.O. naar boven
bijgesteld worden. Als de score lager uitvalt dan
verwacht, wordt het advies NIET naar beneden
bijgesteld. Prettig om te weten toch?

Inspectiebezoek op school
In de vorige nieuwsbrief had ik dit bezoek al aangekondigd. Waar ging het ook alweer
om?
Landelijk blijkt dat er ongelijke kansen zijn voor kinderen van laagopgeleide versus
hoogopgeleide ouders. Terwijl de mogelijkheden van de kinderen zelf op gelijk niveau
liggen! De Inspectie bezoekt landelijk veel basisscholen om te kijken of dat mogelijk
te maken heeft met de manier waarop de school tot het schooladvies voor Voortgezet
Onderwijs komt. En uiteraard met de kritische blik of er dan al sprake is van
kansenongelijkheid.
Op De Meeuwenberg zijn wij al vele jaren overtuigd van onze professionele en
kindgerichte procedure om te komen tot een passend advies.
Daarbij speelt de factor van laagopgeleide of hoogopgeleide ouders geen rol. Met
andere woorden, onze kinderen (en ouders) hoeven geen zorgen te hebben over
ongelijke kansen.
De Meeuwenberg beschikt over een stevig protocol om te komen tot het juiste advies.
Onze ervaring van vele jaren is dat de adviezen voor 95%-100% goed blijken te zijn.
Een heel sterk punt van onze school.
Dat is ook de mening van de Inspecteur. Zij kwam tot dit oordeel na een informatief
en indringend gesprek met Rianne(groep 8), Claudia(bovenbouwcoördinator),
Marieke(IB-er) en Nelis(directeur). Vervolgens sprak ze met 6 leerlingen uit groep 8.
Daar waren wij niet bij. Ook werden van 3 leerlingen de dossiers grondig doorgespit
om te zien op welke manier wij de gelijke kansen van onze leerlingen waarborgen.
Tenslotte hebben we over meerdere jaren de groepsplannen met bijpassende CITO
grafieken geanalyseerd.
Na afloop evalueerde de Inspecteur onze aanpak als sterk “kansen bevorderend”.
Daarbij was sprake van een professionele cultuur, breed beeld van onze leerlingen,
verwachtingenmanagement vanaf groep 6, aandacht op maat, gezamenlijke
verantwoordelijkheid, hoge verwachtingen, goede ouder en leerling betrokkenheid,
goede kennis van regelgeving en van het VO, duidelijke visie en missie, zorgvuldige
inschattingen, uitgaan van capaciteiten van leerlingen, kwaliteit van de
adviesprocedure en een goede samenwerking met het VO, met name de warme
overdracht en latere terugkoppelingen.
We zijn uiteraard heel trots op dit resultaat. Onze gegevens worden anoniem verwerkt
in het landelijke onderzoek en t.z.t. door de Inspectie gepubliceerd in “De Staat van
het Onderwijs” over 2018.

Vrijdag 20 april Koningsspelen
Volgende week vrijdag gaan de kinderen van De
Meeuwenberg en De Kameleon naar de voetbalvelden
van RKSV Driel.
De kinderen moeten gewoon om 8.30 uur op school
zijn. We gaan in lange optocht naar het voetbalveld. De
spelen zijn om 12.30 uur afgelopen en dan mogen de
kinderen bij RKSV opgehaald worden: er is een veld
voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Het
wijst zich vanzelf.
Een speciale werkgroep heeft leuke spelen en
activiteiten bedacht. We zijn blij met alle ouderhulp!
We hopen op mooi weer, zodat we er een gezellig
vrolijk feest van kunnen maken.
U kunt de kinderen een smikkel en wat te drinken
meegeven voor de kleine ochtendpauze. De organisatie
zorgt ook voor wat versnaperingen.
Laten we de weerberichten goed in de gaten houden en
de kleding daarop aanpassen.
Standbeeld Kruuzemuntje in Driel
Op vrijdagmiddag 13 april wordt om 14.30 uur het
standbeeld van Kruuzemuntje onthult op de hoek
van de Rijnstraat en de Cremerstraat.
Onze leerlingen van groep 7 en 8 zullen de
onthulling bijwonen. In de groepen zijn gedeelten
van het verhaal van Kruuzemuntje verteld of
voorgelezen.
Kruuzemuntje is de naam van een Overbetuwse
novelle geschreven door J.J. Cremer.
Kruuzemuntje is in dat verhaal de bijnaam van
Anneke, een meisje dat kruizemunt thee maakte
voor haar oma die buikpijn had.
Jacob Jan Cremer heeft in Driel gewoond en heeft
als schrijver, schilder en voordrachtskunstenaar
grote indruk gemaakt in de vorige eeuw. Hij
schreef in het Betuws(Driels) dialect.
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Datum:
Di 17 apr
Wo 18 apr
Do 19 apr
Vr 20 apr
Do 26 apr
Vr 27 apr
Vr 27 apr

Activiteit:
CITO groep 8
CITO groep 8
CITO groep 8
Koningsspelen samen met De Kameleon
Nieuwsbrief 16 op de site en via de mail
Koningsdag, iedereen vrij.
Start van de meivakantie
Zie ook onze Jaarkalender.

