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Beste lezer,
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen welke pijlers en streefbeelden wij onder
‘sfeer’ hebben geformuleerd. Wij streven naar- en werken aan een veilige, warme en
open sfeer bij de Meeuwenberg
Uit de afgenomen vragenlijsten ‘veiligheid en welbevinden’ is gebleken dat we trots
mogen zijn op de sfeer, gevoel van veiligheid en welbevinden op onze school! Team,
ouders en kinderen zien De Meeuwenberg als een veilige plek waar met plezier wordt
gewerkt en geleerd. Het is nu de uitdaging, om met alle geledingen binnen onze school,
dit gevoel van veiligheid en welbevinden vast te houden de komende jaren.
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk
Uitslagen vragenlijsten ‘veiligheid’
Hieronder ziet u een samenvatting van de afgenomen vragenlijsten. Zowel de ouders, de
kinderen als het team heeft een vragenlijst ingevuld. De aandachtspunten krijgen een
plek in het ‘jaarplan schooljaar 2020-2021’.
Kinderen
Positieve punten:
- Ik voel me veilig op school en tijdens
het overblijven;
- De juf/meester laat ruzies uitpraten;
- Ik heb vriendjes en/of
vriendinnetjes;
- De juf/meester treedt op wanneer
kinderen elkaar plagen/pesten.

Aandachtspunten:
- Mijn juf/meester treedt op als ik bang
ben voor andere kinderen.

Eindcijfers:
Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer: 8.5
Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer: 8.5

Team
Sterke punten:
- Ik kan goed opschieten met mijn
collega’s op school;
- Ik heb het naar mijn zin in de klas.

Aandachtspunten:
-

Eindcijfers:
Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer: 9.1
Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer: 9.0
Ouders (peildatum 07-02-2020)
Positieve punten:
- Het optreden van de leraar;
- Veiligheid op het plein, in het lokaal en
in de school;
- Fysieke en sociale veiligheid;
- Effect huidige schooltijden op het
welbevinden van de kinderen.

Aandachtspunten:
- Mijn kind durft er iets van te zeggen als
andere kinderen hem/haar pesten en mijn
kind durft er iets van te zeggen als
kinderen anderen pesten;
- Verkeersveiligheid rondom het halen en
brengen van de kinderen.

Eindcijfers:
Mijn kind voelt zich veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer: 8.2
Mijn kind heeft het naar zijn zin op school; ik geef de school het cijfer: 8.3
Schoolkassa
Dit kalenderjaar maken wij, OC en team, gebruik van de module
‘schoolkassa’ van het leerling administratiesysteem ‘Parnassys’. Elke
basisschool heeft te maken met betalingen van ouders. Of het nu om
de vrijwillige ouderbijdrage of het jaarlijkse schoolreisje gaat. Geld
dat nodig is om iets extra´s te doen maar waarvan het veel tijd kost
om het op te halen.
Met ParnasSys Schoolkassa wordt het innen hiervan een fluitje van een cent. U kunt
gemakkelijk betalen via iDEAL. Bovendien hoeven wij de betalingen niet meer handmatig
bij te houden en zijn alle geldstromen in één oogopslag inzichtelijk.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd via ‘schoolkassa’. Kosten voor schoolreisjes en
de kampen idem dito. De betalingen voor de overblijf en het zwemgeld blijven voorlopig
zoals u dat gewend bent.
Vakantierooster 2020-2021
Alvast voor in jullie agenda; het vakantierooster 2020-2021! Hemelvaartsdag 2021 valt
in de meivakantie.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2021

Maandag
Dinsdag
Maandag

19-10-2020
21-12-2020
15-02-2021
05-04-2021
27-04-2021
03-05-2021
24-05-2021
19-07-2021

t/m 23-10-2020
t/m 01-01-2021
t/m 19-02-2021

t/m 14-05-2021
t/m 27-08-2021

Theaterbezoek
Dinsdag 21 januari zijn we met de groepen 3, 4 en 5 naar de voorstelling “Superloeser”
in theater de KiK geweest. Mede door inzet van een aantal ouders, opa’s, oma’s etc.
hebben we alle kinderen weer kunnen laten genieten van dit theaterbezoek.

Zo werkt het schoolmaatschappelijk werk (SMW)!
Het SMW is er speciaal voor je kind en jou als ouder op deze school. Wanneer
het even niet zo lekker loopt, of wanneer je behoefte hebt aan iemand die met
jou en je kind meekijkt, zijn wij er!
Hoe gaan wij te werk:
Als je als ouder(s) het gevoel hebt dat het fijn kan zijn als wij eens met je meedenken,
kun je contact met ons opnemen via de mail. Het is ook mogelijk om via school met ons
in contact te komen, leerkrachten en intern begeleiders weten hoe ze ons kunnen
bereiken.
Als we jouw vraag hebben ontvangen, nemen we contact met je op om een eerste
afspraak te maken. Tijdens deze eerste afspraak gaan we dieper in op je
vraag/probleem/de situatie. We nemen de tijd om te achterhalen wat er speelt om
vervolgens samen te bekijken wat je graag anders zou willen en wat daarvoor nodig is.
Soms blijkt één gesprek voldoende, soms zijn er wat meer gesprekken nodig en/of
besluiten we dat het wenselijk is als wij een aantal gesprekjes gaan voeren met je kind.
Door samen in gesprek te gaan bekijken we of we een passende oplossing kunnen
vinden, hieraan zijn geen kosten verbonden.
Ik ben Maud Willems, ervaren pedagoge en schoolmaatschappelijk werker en ik ben op
maandag, woensdag en donderdag bereikbaar via mwillems@stmr.nl.

Methodetoetsen en citotoetsen
In de afgelopen weken zijn er op school weer diverse citotoetsen
afgenomen. Wat zijn nou eigenlijk citotoetsen? En waarom worden er ook
rekentoetsen en dictees afgenomen? Is de ene toets belangrijker dan de
andere? Allemaal vragen waarop we u graag antwoord willen geven. Als
voorbeeld nemen we het vak rekenen.
Elke dag wordt er op school gerekend volgens een methode. Op onze school gebruiken
we Wereld in Getallen. In die rekenlessen komen diverse (nieuwe) onderwerpen aan bod.
Die onderwerpen worden volgens een bepaalde didaktiek aangeboden en aangeleerd. Na
vier weken is er een rekentoets waarin een aantal van die onderwerpen getoetst worden.
De toets geeft de leerkracht inzicht in wat het kind al kan en wat niet helemaal beheerst
wordt. Dat laatste moet nog even extra geoefend worden in de dagen na de toets. Het
kind krijgt een cijfer voor de toets. Dit zijn zogenaamde beheersingstoetsen: we willen
weten of het kind de leerstof die aangeboden en geoefend is voldoende beheerst.
Vervolgens wordt er een nieuw blok gestart met nieuwe en al bekende onderwerpen. Dit
alles gebeurt op de wijze van de methode. Scholen zijn vrij in het kiezen van een
methode. Dus een neefje of nichtje kan uit andere boeken leren rekenen. De didaktiek
kan dan ook wat afwijken.
Citotoetsen horen niet bij een methode. Deze toetsen worden ontwikkeld door het
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling. Er zijn twee momenten in het jaar waarop
deze toetsen afgenomen kunnen worden en daardoor meten zij de vorderingen van een
kind op wat langere termijn. Omdat ze methode onafhankelijk zijn kunnen ze op alle
scholen gebruikt worden en sluit de manier van vragen ook niet precies aan bij de
toetsen van een methode. Deze toets vraagt alles door elkaar heen. Deze toetsen zijn
zogenaamde vaardigheidstoetsen: we willen weten hoe goed het kind in rekenen is. De
toetsen worden steeds een beetje moeilijker en daardoor kunnen we de vaardigheid van
het kind via een grafiek volgen. Vergelijk zo’n grafiek bijvoorbeeld met de groeigrafiek
van uw kind. Het is de bedoeling dat een bepaalde stijgende lijn gevolgd wordt om zo de
groei, lees voor citotoetsen de ontwikkeling, van een kind te kunnen volgen. We geven
hier geen cijfer voor maar een niveau-aanduiding (I t/m V)
Citotoetsen vormen het leerlingvolgsysteem van onze school. Op die manier kunnen wij
landelijk vergelijken hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en wat na de basisschool
een passend niveau voor voortgezet onderwijs is.
Onderstaande tabel geeft duidelijk de verschillen weer tussen de beide toetsen.
Methodetoets

Citotoets

Beheersingstoets
Wat beheerst de leerling?

Vaardigheidstoets
Op welk niveau ligt de vaardigheid van de
leerling?

-

-

Beslaat aangeboden leerstof;
beslaat korte periode (3 – 5 weken);
meerdere meetmomenten per jaar;
afzonderlijke toetsen.

Reikt verder dan de aangeboden leerstof;
beslaat langere periode (5 maanden);
twee meetmomenten per jaar;
gekoppelde toetsen.

U ziet, beide manieren van toetsen zijn belangrijk om de ontwikkeling van uw kind op de
korte en op de langere termijn te volgen.

Mad Science
Het is bijna zo ver: Een gekke professor van Mad Science komt
binnenkort een spectaculaire science show geven op school!
Na deze leuke & leerzame show op 12-2-2020 kunnen de
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor onze
naschoolse wetenschap en techniek cursus. De cursus is op
woensdag om 12:30, vanaf 4-3-2020. De lessen duren een uur
en vinden plaats in de grote zaal van ‘Ons Gebouw’.
Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde!
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website
inschrijven.mad-science.nl en klik op inschrijven.
Inschrijven kan tot 23-2-2020. VOL=VOL
Krentenbaard
Een aantal kinderen hebben krentenbaard. Bij deze groepen hangt een ‘deurbrief’ met
daarop tips om te voorkomen dat ook uw kind besmet raakt. Ter info is deze deurbrief
toegevoegd als bijlage in de nieuwsbrief.
Inside Out” onderzoek
Inmiddels is het “Inside Out” onderzoek van start gegaan. Voor dit
onderzoek van de Radboud Universiteit worden kinderen in de leeftijd
van 8 – 12 jaar geïnterviewd, samen met hun broer/ zus of vriend(in).
Het interview gaat over de film “Inside Out”, die de kinderen vooraf te
zien krijgen. Na afloop krijgen de kinderen elk een cadeaubon van €
10, ondermeer te besteden bij de Intertoys. Inmiddels hebben veel
kinderen zich aangemeld, maar er is nog plek. Aanmelden kan door de
toestemmingsverklaring in te vullen. Deze is verkrijgbaar en in te leveren bij meester
Krijn.

026 4742915

Datum:
13 en 17 februari
14 februari
18 en 20 februari
20 en 21 februari
21 februari
20 t/m 28 februari
24 t/m 28 februari
2 maart

Activiteit:
Adviesgesprekken groep 8
Uitgifte 1ste rapport
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
Fietsvrije dagen (meer info volgt nog)
Voorjaarsfestival
Werkzaamheden plein (meer info volgt nog)
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole

