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               AFNAME CITO EN BOSOS 
Op dit moment wordt er in alle bouwen druk getoetst. 
In de onderbouw gebruiken wij hiervoor het systeem BOSOS. Het doel 
van BOSOS is te komen tot een beredeneerd aanbod (kort gezegd 
betekent dit dat je je leerdoelen koppelt aan de thema’s in de groep) 
door gericht te observeren, signaleren en opbrengsten goed in kaart te 
brengen. Zo kan de stamgroepleerkracht de leerstof aanpassen aan de 
mogelijkheden van de kinderen en de klas.  
Voor de groepen 3 t/m 8 wordt de Cito afgenomen. Tijdens de 
gesprekken in februari zullen de resultaten met u gedeeld worden.  
Bewust worden de Cito uitslagen niet in de verslagen van kinderen 
verwerkt. Enerzijds omdat kinderen dan met elkaar gaan vergelijken en 
wij het belangrijk vinden dat  kinderen hun eigen groei zien i.p.v. 
vergelijken met de ander (vanuit de Jenaplangedachte “Ieder kind is 
uniek”) en ook omdat de stamgroepleerkrachten de grafieken graag 
mondeling toelichten. U krijgt wel de Cito uitslagen na het gesprek mee. 
  
In het begin van het schooljaar zijn er startgesprekken geweest met 
kinderen en ouders vanaf groep 3. Het kind heeft  in dat gesprek  doelen 
benoemd die hij/zij graag wilt leren de komende periode. Tijdens het 
gesprek wordt er ook teruggekeken naar deze doelen, daar waar nodig 
bijgesteld en aangescherpt voor de nieuwe periode (februari- juli). In de 
onderbouw zien de startgesprekken er iets anders uit.  Een maand nadat 
het kind gestart is op school, volgt een startgesprek alleen met ouders 
waarin het welbevinden, de voorschoolse periode, de start op school en 
de werkwijze in de onderbouw besproken wordt. Alleen dit gesprek is 
anders, voor de rest volgen wij ook gewoon de gesprekkencyclus van 
school. 

  

      RUIMTE 
Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken met de gemeente waar wij extra lokaalruimte kunnen creëren dan 
wel huren. Dit is nodig om de groei van de Wilgenhoek op te vangen. Hierbij is mijn uitgangspunt om de school 
als geheel bij elkaar te houden.  Er zijn nu nog geen concrete plannen en kunnen wij op dit moment nog niet 
veel meer vermelden dan dit. Wordt vervolgd!  

 

 

 

 

3 februari 2020 

   AGENDA 

 Di. 4 febr.  

Voorstelling:  ‘Mysterie van 

museum Mauzz’ in 

Stadspodium Go  

gr. 5 en 6 

 Vrij. 7 febr. 

Weeksluiting hal 

alfsluiting dramalessen 

 Wo. 12 febr. 

Gr. 3 en 4 vrij 

 Do. 13 febr. 

Verslagen mee 

 Vrij. 14 febr. 

Keuzecursus 

 Ma. 17 t/m do.20 febr. 

10 minutengesprekken 

 Vrij. 21 febr. 

Weeksluiting hal 

 Ma. 24 t/m 28 febr. 

Voorjaarsvakantie 
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                                                  KINDERRAAD 
De kinderraad en directie is weer bijeen geweest en hebben de volgende punten  besproken: 

1. De kinderraad bestaat nu alleen uit kinderen van groep 7 en 8. Er ontstond een gesprek of er versterking 
bij kon komen uit andere groepen. Daarin gaven de kinderen aan dat je wel in de kinderraad kan als je 

een realistische inbreng hebt (dit zijn echt hun letterlijke woorden 😊). Ze verwachten dat groep 5/6 
een realistische kijk heeft. Daarom gaan ze regelen dat er ook leerlingen uit groep 5/6 erbij zullen 
komen. 

2. Eerste indruk van het nieuwe pauzerooster: Rust, ruimte, kunnen spelen, fijn en ook missen van andere 
bovenbouw groep of kinderen uit een andere jaargroep. De kinderen geven aan dat het fijn is dat ze 
met de kleine pauze wel met z’n allen zijn. In hun optiek gaat het dan wel goed omdat het maar 15 
minuten is. In de grote pauze is er meer behoefte aan andere spelletjes. Als er teveel kinderen buiten 
zijn, ontstaan er sneller irritaties, dat is nu minder. Eerste indruk is dan ook dat er minder gedoe is en 
vooral fijn dat ze na de pauze weer verder kunnen met hun lessen i.p.v. ruzies uitpraten of regels 
bespreken omdat buiten spelen niet goed gegaan was. Afspraak is dat er in februari door de kinderraad 
een inventarisatie wordt gemaakt, onder alle kinderen, door de groepen langs te gaan en zullen zij hun 
standpunt dan aan de directie vertellen. 

3. We hebben gesproken over de Jenaplanessenties.  
Een van DEZE essenties is: Samenwerken. Eerst hebben we geïnventariseerd wanneer wij samenwerken 
met elkaar (in de klas, in de school en buiten de school). Vervolgens heeft de kinderraad enkele 
suggesties gedaan aan de directie. Deze suggesties waren gelinkt aan de gedachte om elkaar beter te 
leren kennen en te ontmoeten. Deze suggesties waren: 

a. Kan de bovenbouw  een keuzecursus voor de onderbouw maken? 
b. Kan de bovenbouw  meer ingezet worden met lezen voor kleuters en peuters? 
c. Paar keer per jaar een spelletjesmiddag met de hele school. Kinderen mogen dan spelletjes 

meenemen van thuis en de kinderen mogen dan naar elkaars stamgroepen. 
  
Al deze punten gaan we de volgende keer verder uitwerken. De kinderraad zal zelf met de betrokkene afspraken 
moeten gaan maken om verder te gaan met deze goede suggesties. 
Wordt vervolgd! 
Gina (directie) 
 

                                   10 MINUTENGESPREKKEN 
In de week van 17 februari  vinden er weer 10 minutengesprekken plaats.  
Vanaf dinsdag 4 februari hangen intekenlijsten van alle stamgroepen aan de deur bij de teamkamer. 
Inschrijven kan t/m dinsdag 11 februari. 
 

                                              VRIEZER 
Voor de tuinkamer zijn wij nog steeds op zoek naar een vriezer. Inbouw- op opbouwmodel, dat maakt niet uit. 
Mocht u een oude vriezer wegdoen, in verband een verhuizing of vervanging, denk aan school. Het is bedoeld 
om grote oogsten uit de moestuin in te vriezen, zodat daar in de winter ook gebruik van gemaakt kan worden. 
Zo leren de kinderen meer over duurzaamheid.  
  

                                          WIJNKISTJES 
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Mocht u thuis nog een wijnkistje hebben liggen, waar u niks mee doet? Lever hem in op school! De kistjes 
kunnen gebruikt worden als plantenbak voor aan het insectenhotel. U kunt de wijnkistjes neerleggen in de 
tuinkamer, dat is de eerste kamer na het lokaal van de Stokstaartjes.  

 

                                     KENNISMAKINGSAVOND  

                   VOOR ALLE OUDERS VAN DE ONDERBOUW 
Aanstaande donderdagavond, 6 februari,  van 20:00 uur tot 21:30 uur worden  alle ouder van de onderbouw 
uitgenodigd voor een gezellige kennismakingsavond.  Deze avond wordt voor u georganiseerd door de 
stamgroepouders van de onderbouw.  
Aan het begin van deze avond zullen de leerkrachten van de onderbouw uitleg geven over de werkwijze in de 
onderbouw, die vanaf januari gedeeltelijk is veranderd. Wij hopen u allen te mogen ontmoeten. 
U bent van harte welkom.  
Stamgroepouders Keiers en Madeliefjes en leerkrachten onderbouw 

 

                                          KEUZECURSUS  
Gelukt! Voor vrijdag  14 februari hebben wij genoeg aanmeldingen ontvangen van ouders die willen meehelpen 
met de keuzecursus. Hartelijk dank hiervoor! Wij wensen dekinderen en ouders een fijne keuzecursus toe. 

     

                                        WEEKSLUITING 

De afronding van de dramalessen van Monique zal in de weeksluiting van vrijdag 7 februari 
gepresenteerd worden. Aanvang 13:45 uur. 

   

                        WIJZIGINGEN 
Bij wijzigingen van adres, telefoonnummers of mailadressen, huisarts en andere wijzigingen: Graag z.s.m. 

doorgeven aan de stamgroepleerkracht en administratie dvansanten@o2a5.nl. Alvast onze dank! 
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