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Agenda
6-17 oktober
16 24 oktober
1 november
1-5 november
11 november
24 december
25 dec.-9 jan.

Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Identiteitscommissie
Voorlopig advies groep 8
Sint Maarten
Alle kinderen 12.00 vrij
Kerstvakantie

Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober is de
Kinderboekenweek gestart, dit jaar
met het thema beroepen: Worden
wat je wil. We hebben het met alle
groepen in de middenruimte
geopend. De leerkrachten zagen er
bij de opening anders uit dan op
andere dagen…
In alle groepen zijn ouders die
verteld hebben over hun beroep, of
nog komen vertellen de
aankomende dagen.
Vandaag was er een optreden van
een goochelaar voor alle groepen.
Inval bij afwezigheid van leerkrachten
Ook wij hebben dit schooljaar al een aantal keren geen invalleerkrachten kunnen vinden bij
afwezigheid van een leerkracht. Gelukkig zijn we dit schooljaar nog niet genoodzaakt
geweest om groepen geen les op school te kunnen geven. We merken wel dat dit al wel bij
scholen in de omgeving gebeurt, omdat er een duidelijk tekort aan leerkrachten is. Dit is een
landelijk probleem, waar nog geen structurele oplossing voor is.
Op bs Mandegoud gaan we hier als volgt mee om:
1. Als een leerkracht afwezig is, zoeken we een vervanger. Samen met andere
schoolbesturen hebben we een pool van invallers. Echter, ondanks vele
inspanningen lukt het niet om deze invalpool op voldoende sterkte te krijgen.
Hierdoor lukt het regelmatig niet om invalaanvragen in te vullen.
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2. Als er geen invalleerkracht beschikbaar is, kijken we intern naar mogelijkheden.
Hierbij denken we aan groepen verdelen, leerkrachten die op NPO gelden ingezet
worden toch voor een andere groep, enzovoorts. Dit zijn altijd kortdurende
oplossingen, omdat hierdoor andere taken en afspraken niet uitgevoerd kunnen
worden.
3. In het uiterste geval krijgen kinderen geen les. Dit proberen we altijd te voorkomen. U
kunt ervan uitgaan dat als dit toch een keer voor komt, dat we alle opties zorgvuldig
hebben overwogen.
Het is een flinke puzzel. De inzet is altijd om alle kinderen op school les te geven, echter het
spanningsveld zit in de kwaliteit van het onderwijs op onze gehele school. Het is goed voor
u, als ouders om te weten dat dit achter de schermen nog altijd speelt en wellicht gevolgen
kan hebben in de toekomst.
Vervanging lesmethodes
We willen ons onderwijs actueel houden. Daarvoor vervangen regelmatig de lesmethodes.
De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in lesmethodes voor leesonderwijs: Veilig leren
lezen (groep 3), Atlantis (technisch en begrijpend lezen groepen 4-8) en Blits (studerend
lezen groep 7-8).
Op dit moment is het proces gaande om een nieuwe methode voor de zaakvakken
(natuur/techniek, geschiedenis en aardrijkskunde) uit te kiezen. Uit onderzoek van een
aantal leerkrachten is een mogelijk geschikte methode gefilterd. Na de vakantie zullen de
leerkrachten in de groepen 3-8 proeflessen gaan geven als onderdeel van ons onderzoek.
We willen graag weten of de methode die we op het oog hebben aansluit bij onze kinderen,
hier komen we het best achter als we een aantal lessen gaan geven.
In de tweede helft van het schooljaar zullen we ons gaan richten op een nieuwe methode
voor ons rekenonderwijs.
Groep 8: Advies voortgezet onderwijs
Zo aan het einde van de basisschool komt de vraag: welke vervolgschool past goed bij ons
kind. Hiervoor geeft de leerkracht (In overleg met de intern begeleider en de directeur)
advies betreffende het niveau van onderwijs. Het advies wordt zorgvuldig samengesteld:
Tijdens de tafeltjesmiddag in oktober vertelt de leerkracht over het proces van het primair
onderwijs naar het voortgezet onderwijs.
In november tot en et februari houden veel scholen voor voortgezet onderwijs hun open
dagen. Om gericht scholen te kunnen bezoeken, geven de leerkrachten in de eerste week
van november een voorlopig advies. Hiervoor wordt een gesprek gepland met het kind en
zijn/haar ouders. In februari wordt het definitieve advies met ouders en kinderen gedeeld.
Het advies is gebaseerd op:
-Toetsgegevens van de landelijke genormeerde toetsen (Cito), die afgenomen zijn in de
groepen 6-7-8. Bij het voorlopige advies zijn er nog geen toetsen afgenomen in leerjaar 8.
Deze gegevens worden in een ‘plaatsingswijzer’ weergegeven voor de vakken rekenen,
begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. De vakken rekenen en begrijpend lezen
vormen hierin de belangrijkste kern;
-Toetsgegevens van de methodetoetsen;
-Observaties op het voorwaardelijke gebied. Hierbij kunt u denken aan werkhouding, sociale
competenties, welbevinden.
De leerkrachten van groep 8, de intern begeleider en de directeur vormen samen het
voorlopige en het definitieve advies. Hierbij kan het zijn dat er bij twijfel gevraagd wordt aan
voorgaande leerkrachten om mee te denken. Het voorlopige advies wordt gepresenteerd aan
het kind en zijn/haar ouders. De visie van het kind en de ouders wordt meegenomen in het
proces bij de vorming van het definitieve advies in februari.
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In april wordt de eindtoets afgenomen. Dit wordt gebruikt als laatste controle voor het
gegeven advies. Bij een lagere score heeft dit geen gevolgen voor het advies.
Als een kind een hogere score heeft dan het gegeven advies, dan wordt het advies
heroverwogen. We hebben in dat geval altijd contact met de ouders.

Als basisschool staan we midden in het dorp en hebben we veel contact met heel diverse
lokale initiatieven. Berichten van non-profit organisaties uit onze directe omgeving plaatsen
we in onze nieuwsbrieven. Hieronder een bericht van:
VV Kloosterburen
VV Kloosterburen zoekt nog jeugdleden
Voetbalvereniging Kloosterburen zoekt, vooral, nog jeugdleden in de
leeftijd van 7 tot en met 10 jaar.
Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen of zit je te twijfelen of je op
voetbal zou willen? Kom dan een keer langs op donderdagavond. We
trainen dan van 1800u tot 1900u. Of neem anders contact op met
Arjan van der Klei (tel: 06-10559060).
Er is altijd de mogelijkheid om vrijblijvend een paar keer mee te trainen.
Hopelijk tot snel!
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