Tjotter ouderinfo 12
Schooljaar 2014-2015
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
3 juli
Maandag 17 augustus
Dinsdag 18 augustus

vrijdag 21 augustus
Week van 24 augustus t/m 4 september
Dinsdag 1 september
Maandag 7 september t/m 9 september
Woensdag 9 september t/m 10 september
Woensdag 9 september
Vrijdag 11 september
Maandag 14 september t/m 16 september
Donderdag 17 september

12.00 uur start van de zomervakantie
Studiedag alle kinderen vrij
Eerste schooldag. Ieder kind heeft een foto
(of een afbeelding) mee over zijn/haar
vakantie voor de tentoonstelling aan het
eind van de week.
17.00 – 19.00 uur startreceptie
Startgesprekken met de groepsleerkracht
v.a. 20.00 uur eerste OV vergadering van
schooljaar 2015-2016
Groep 7 op kamp. (donderdag 10/9 lln.
groep 7 vrij i.v.m. kamp)
Groep 5 op kamp. (Vrijdag 11 september
lln. groep 5 vrij i.v.m. kamp)
Studiedag groep 1 t/m 4
Schoolreisje groep 1 t/m 4
Kamp groep 5/6 en groep 6.
Onderwijsdag Stichting SchOOL. Alle
kinderen hebben vrij.

Personeel
Juf Maureen is vrijdag 3 juli voor het laatst bij ons op school. Zij gaat na
de vakantie in Kampen werken bij de school op het AZC. Wij wensen
haar hier heel veel succes!
Juf Angelique is zwanger en zal als alles voorspoedig verloopt begin
september met zwangerschapsverlof gaan. Juf Jomayra zal vanaf de
start van het schooljaar in groep 5/6 staan als vervanging van juf Angelique. Juf Angelique zal tot
haar zwangerschapsverlof taken in en buiten de groep gaan doen.
Juf Evelien, juf Odilia en juf Birgitte zijn aan het herstellen, maar zullen na de zomervakantie nog niet
beter zijn. Voor juf Evelien zijn wij met kandidaten in gesprek. Zodra wij weten welke leerkracht voor
de groep komt te staan horen de ouders van de betreffende groep dit.
Informatie vanuit de regiegroep ouderbetrokkenheid
Vanaf januari is de regiegroep ouderbetrokkenheid met elkaar aan de slag gegaan. Een paar
ouders en leerkrachten hebben naar de verschillende criteria ouderbetrokkenheid gekeken en
hebben met elkaar gebrainstormd hoe je een en ander anders binnen de school vorm zou kunnen
geven. Vanuit de ouders kwam naar voren dat de informatieavond aan het begin van het
schooljaar veel informatie bevat dat ook op papier meegegeven kan worden en ouders missen
soms de connectie welke ouder bij welke kind in de groep hoort. Daarnaast hebben ouders het
gevoel dat ze soms te laat door de leerkracht geïnformeerd worden. Terwijl zij graag op de hoogte
blijven van de ontwikkeling van hun kind en het graag zo snel mogelijk willen horen wanneer het
minder goed gaat en niet pas bij de eerste oudergesprekken. Uit al deze bijeenkomsten zijn de
volgende uitkomsten gekomen:
 In plaats van de informatieavond komt er een startreceptie (informatieavond nieuwe stijl).
De groepsinformatie krijgt iedere ouder via basisschoolnet op de eerste schooldag. Om

zoveel mogelijk ouders in de gelegenheid te stellen om aanwezig te zijn is er gekozen om
het op de vrijdagmiddag te laten plaats vinden vanaf 17.00 uur.
Dit moment is er voor het kind om aan
zijn/haar ouder(s)/ verzorger(s) te vertellen
wat hij/zij het komende jaar gaat leren en
voor ouders om zoveel mogelijk informatie
over de school te krijgen.
o

Hoe ziet de startreceptie er uit?









Inloop van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Om 17.00 uur en om 18.00 uur zal Astrid het schooljaar openen. Dit om de
drukte niet op één moment (in het speellokaal) te hebben.
In en rond de groepen: tentoonstelling met de vakantiefoto’s, methodes,
werkboeken, … waar de groep mee werkt liggen ter inzage,
groepsafspraken hangen op de datamuren, portfolio’s van de kinderen
liggen in de lokalen. De kinderen leiden hun ouder(s) rond. Leerkrachten zijn
in hun groep om ouders te woord te staan. De doelen voor de komende
periode zijn zichtbaar voor de ouders.
Kinderen nemen iets lekkers mee dat hoort bij hun vakantieland. Deze kleine
verschillende hapjes worden in de groep aan de ouders en kinderen
gepresenteerd.
School zorgt voor het drinken.
In de middenruimte informatietafels welke worden bemand door directie,
medezeggenschapsraad, oudervereniging, zorgteam (o.a. intern
begeleider), regiegroep ouderbetrokkenheid, ,…



Portfolio’s. In de groepen 1 t/m 8 gaat gewerkt worden met portfolio’s. In
de portfolio’s staan persoonlijke doelen van het kind en doelen vanuit de
leerlijnen. Voor ouder en kind is inzichtelijk hoe de ontwikkeling gaat en
ziet het kind zijn eigen groei. In het portfolio komt ook de cito uitdraai. Het
portfolio is voor ouders altijd in te zien. De portfolio’s komen vanuit de
training continu verbeteren van Jay Marino. Het team heeft afgelopen
jaar werkbladen voor de portfolio’s ontwikkeld. Voor de portfolio’s worden
de huidige rapportmappen gebruikt. (graag z.s.m. de rapportmappen
weer naar school!)



Startgesprekken.
o In de tweede en derde schoolweek komen in plaats van de omgekeerde 10minuten gesprekken de startgesprekken.
o Deze zullen ongeveer 15 minuten duren.
o Als voorbereiding op deze gesprekken wordt u gevraagd om vooraf een formulier in
te vullen.
o Tijdens deze gesprekken kunt u ervaren of de overdracht tussen de
groepsleerkrachten goed verlopen is. Mocht belangrijke informatie nog ontbreken
dan kunt u dit nog aangeven.
o U spreekt, tijdens dit gesprek, een gespreksarrangement met de leerkracht af. (Hoe
wilt u geïnformeerd worden bijv. telefonisch/ mail/ persoonlijk,.., hoe vaak in het
schooljaar). Dit alles in het belang van de ontwikkeling van uw kind. De
verschillende gespreksarrangementen die de leerkracht afspreekt, worden gedeeld
met de intern begeleider.



Portfoliogesprekken. (i.p.v. de voortgangsgesprekken)
o In november zijn er oudergesprekken aan de hand van de portfolio’s. Uw kind is
hierbij aanwezig en zal door middel van zijn portfolio zijn persoonlijke ontwikkeling
laten zien/ vertellen. Ook doelen die het kind zichzelf stelt worden dan besproken.

Afscheid groep 8
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen uit de groepen 8 hun eindmusical ‘De Snoepfabriek’
gespeeld. In de ochtend voor de kinderen van de school en ’s avonds voor hun ouders, zussen,
broers, opa’s en oma’s. Zij hebben de sterren van de hemel gespeeld! Na afloop hebben zij
allemaal hun basisschooldiploma gekregen en hebben zij een tropisch eindfeest met echte DJ
gehad. Op maandag hebben zij echt definitief afscheid genomen van de leerkrachten en de
school. Zij gaan straks na de zomervakantie een nieuwe fase van hun schoolcarrière in en wij
wensen ze heel veel plezier en succes op hun nieuwe school!

Doordraaidag
Wat vonden veel kinderen dit weer even spannend! Het is als een eerste schooldag, waarbij je wat
onwennig in een andere groep zit. Bij de start van de schooldag zaten de kinderen rustig en vol
verwachting in hun nieuwe groep. Sommige groepen zijn hetzelfde gebleven, maar er zijn ook
groepen die van samenstelling zijn veranderd. Ook hebben we veel nieuwe leerlingen welkom
mogen heten. Deze kinderen werden direct goed door de andere kinderen opgevangen. Dit is
mooi om te zien. De meeste kinderen waren na afloop erg enthousiast over hun nieuwe groep en
hun nieuwe juf en/of meester. Ik wens iedereen heel veel plezier en succes in zijn/ haar nieuwe
groep.
Prikbord
Op de doordraaidag heeft ieder kind de jaarkalender voor thuis op het
prikbord gekregen. Ik stuur deze ook nog als bijlage bij deze Tjotterinfo
mee. Het ‘prikbord’ komt ook op de website en zal ingevuld worden in
de agenda van Basisschoolnet. Op het Prikbord vindt u alle vakantie- en
studiedagen, dagen met continurooster, schoolkampen, e.d..
Mocht er onverhoopt toch een wijziging zijn, dan zal dat op tijd via de Tjotterinfo gecommuniceerd
worden.
Bibliotheek Flevomeer
Als bijlage stuur ik twee affiches mee van vakantie activiteiten die op vrijdag 10 juli en vrijdag 14
augustus gratis te doen zijn binnen de bibliotheek (Vrijdag Blijdag).
Bij de bibliotheek kunt u in de zomervakantie langer boeken lenen. Ook zijn er diverse nieuwe
E-books in de vakantiebieb via de vakantieBieb-app te downloaden.

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe en hopen iedereen weer in
augustus gezond en uitgerust terug te zien!

Mede namens het team,
Hartelijke groet,
Astrid Ruijtenberg

