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Agenda 
Diverse data in januari Bezoek groep 8 aan het VO 
12 januari    Vergadering ouderraad, 20.00 uur 
13 januari    Wisselochtend 
16 januari    Oud papier actie 
20 januari    Wisselochtend 
25 jan t/m 5 februari  Toetsweken 
28 januari    Regiodag Dalton 
5 februari    Het volgende Wisseltje gaat mee 
8 februari    Studiedag, alle kinderen zijn vrij  
12 februari   Rapport mee 
 
 
Nieuws van de directie 
Na een heerlijke kerstvakantie zijn we het 
nieuwe jaar allemaal weer fris en fruitig 
begonnen. Ik wens alle kinderen en ouders toe 
dat 2016 een jaar wordt met veel gezondheid, 
geluk en vooral met veel liefde voor elkaar. 
In alle klassen is het nieuwe jaar begonnen 
met een gezellig moment in de kring. Veel 
leerkrachten hebben met de kinderen geproost 
op een goed jaar. Een goed jaar op school, 
maar natuurlijk ook een goed jaar voor 
iedereen persoonlijk. 
 
Traditiegetrouw is januari altijd de maand, waarin we vol goede moed starten met de 
Cito-toetsen. Deze toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van ieder kind. 
Hiermee volgen we de grote ontwikkelingslijn van de kinderen, aansluitend op onze 
dagelijkse blik op de kinderen. In het rapport staan de resultaten van deze toetsen 
vermeld. Tijdens de kwartiergesprekken in februari worden deze resultaten nog 
verder toegelicht.  
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Gemeente Uitgeest 
Met ingang van het nieuwe jaar zult u af en toe een nieuw gezicht zien in de school. 
Marleen Klok is jeugdconsulente bij de gemeente Uitgeest. Hieronder stelt ze zichzelf 
even voor. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Graag wil ik mij even voorstellen: Mijn naam is Marleen Klok. 
Sinds januari 2015 ben ik werkzaam bij de Gemeente Uitgeest 
als jeugdconsulente. Vanaf dit schooljaar ben ik de 
contactpersoon voor basisschool De Wissel als het gaat om het 
inzetten van jeugdhulp. De komende tijd zal ik één keer per 
maand, op donderdagochtend tussen 08:30 uur en 10:30 uur 
aanwezig zijn op de school, zodat u mij kunt benaderen 
wanneer er zorgen en/of vragen zijn over uw kind(eren). Wij 
kunnen dan met elkaar in gesprek gaan, om vast te stellen 
welke hulp het meest passend is voor uw kind. Ik ben 
bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 09:00 
uur en 12:00 uur op het telefoonnummer van het Sociaal Team: 0251-361145. 
 

Gevonden voorwerpen 
Langzamerhand beginnen de bakken met gevonden 
voorwerpen weer vol te raken. Binnenkort gaat meneer 
Ruud de inhoud van deze bakken naar de kringloopwinkel 
brengen. Mist u nog een handschoen of een gymshirt, 
kom dan nog gauw een kijkje nemen. Onder de trap bij 
groep 4 staat een bak en in beide kleedkamers van de 
gymzaal vindt u ook nog bakken. Wij hebben ook horloges 
en sleutels gevonden. Die verzamelen we in een apart 

bakje in de koffiekamer. Vergeet ook deze bak niet na te kijken. 
 
Wisselochtend 
In januari staan weer twee wisselochtenden gepland. Meestal worden deze 
ochtenden op een creatieve manier ingevuld, deze keer doen we het echter eens 
anders. We kregen een vraag van Ilse van Beek uit groep 4. Zij wilde weten waarom 
de kinderen nooit eens bij een andere meester of juf in de klas mogen werken aan 
hun daltontaak. En dan graag met kinderen van alle klassen door elkaar, want dan 
kun je elkaar goed helpen.  
Wij vonden dit ook een goed idee en hebben daarom besloten om de 
wisselochtenden in januari als ‘wissel-werk-ochtenden’ te bestempelen. Ilse, bedankt 
voor je goede idee! 
 
Regiodag Dalton 
Zoals u natuurlijk allang al weet, De Wissel is een 
daltonschool. We zijn daarin niet uniek, in Nederland zijn 
maar liefst 419 daltonscholen. Nederland is in een aantal 
regio’s verdeeld en wij vallen onder de regio Noord-
Holland. Met collega’s van de andere daltonscholen in onze 
regio komen we drie keer per jaar bij elkaar, om van en met 



elkaar te leren. We doen dit iedere keer op een andere school, zodat we bij elkaar 
kunnen kijken. Dit is één van de manieren die we inzetten om ons blijvend te 
ontwikkelen. Op 28 januari staat de volgende regiodag gepland. We gaan dan met 
één of twee collega’s naar een school in Amsterdam om met elkaar te praten over de 
kernwaarde reflectie. 
 
Studiedag 
Op maandag 8 februari staat de tweede (en laatste) studiedag 
van dit schooljaar gepland. Dat betekent dat alle kinderen deze 
dag vrij hebben. De studiedag voor de leerkrachten staat dit 
keer in het teken van de Cito-toetsen, de groepsplannen en de 
rapporten. Met elkaar gaan we hiermee aan het werk. 
 
Vervanging juf Dagmar 
Helaas duurt de afwezigheid van juf Dagmar langer dan we in eerste instantie hadden 
verwacht. Maar gelukkig hebben we goede vervanging gevonden. Op maandag en 
dinsdag staat vanaf deze week juf Miriam voor de klas. Miriam heeft voor de vakantie 
ook al ingevallen bij ons op school, dus ze is al bekend met onze school. De kinderen 
van groep 4 hebben vlak voor de kerstvakantie al kennis met haar kunnen maken en 
Miriam was ook bij het kerstdiner. We wensen Miriam veel plezier in groep 4. 
 
Op donderdag is Dagmar onze intern-begeleider. Zij wordt vervangen door Liesbeth 
Kivit. Liesbeth heeft Dagmar al eerder vervangen als IB-er toen zij met 
zwangerschapsverlof was. Liesbeth is dus bekend met onze school en met onze 
zorgleerlingen. Zij zal iedere maandag- en vrijdagochtend aanwezig zijn op school. 
Wij wensen ook Liesbeth een fijne tijd bij ons toe. 
 
 

Rapport mee  
Op vrijdag 12 februari krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 
hun rapport mee. Het is het eerste rapport van het 
schooljaar. In november heeft u tijdens het kwartiergesprek 
van de leerkracht al gehoord hoe het op dat moment met 
uw kind in de klas ging. Nu krijgt u van ons op papier alle 
informatie. In de week na de rapporten volgen weer de 
kwartiergesprekken. Dan krijgt u aanvullende informatie bij 
het rapport  en bij de uitslag van de Cito-toetsen en kunt u 
natuurlijk ook uw eigen vragen weer stellen. De ouders van 
groep 8 worden in maart uitgenodigd voor een gesprek, 

hierbij wordt het definitieve advies voor het VO besproken. 
De kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport, zij zitten daarvoor nog te kort op 
school. In de eerste week van april staan de kwartiergesprekken voor de ouders van 
groep 1 gepland. Dan krijgt u alle informatie over uw kind te horen. 
De kinderen van groep 4 t/m 8 zijn dit jaar begonnen met een nieuwe taalmethode. 
Wij hebben voor het onderdeel taal het rapport enigszins aangepast, zodat de 
onderdelen beter passen bij de taalonderdelen waarop de kinderen les krijgen en 
getoetst worden. De normering van de taaltoetsen hebben wij dit jaar bijgesteld, 
omdat de methode veel taalonderdelen op een andere manier aanbiedt dan onze 



vorige methode. Door de normering aan te passen, kloppen de taalcijfers beter bij de 
kwaliteiten van de kinderen. Volgend schooljaar zullen wij nogmaals kritisch kijken 
naar de normering van de toetsen. 
 
 
Oud papier Actie 
Op zaterdag 16 januari staat de papiercontainer weer voor de school. In december 
zat de container echt helemaal vol, er kon geen snippertje papier meer bij. En daar 
zijn we heel erg blij mee. We hopen dat de container in januari net zo vol zit. 
 
 
Hulp voor zorgleerlingen: Dyslexie 
Graag willen wij u op de hoogte houden van de 
verschillende zorgroutes die uw kind kan 
doorlopen binnen de school. In dit Wisseltje 
hebben we het over dyslexie. 
  
Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen of 
spellen, niet in het begrijpend lezen. Dyslexie 
kan het begrijpend lezen wel belemmeren. Dit is het geval als het technisch lezen te 
veel aandacht en energie vraagt.  
Dyslexie belemmert het vlot leren lezen. De meeste kinderen met dyslexie leren 
uiteindelijk wel lezen, maar blijven trager lezen. Ze moeten er meer energie in steken 
en zijn sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer.  

Kinderen in groep 3 leren hoe vormen horen bij letters en hoe letters horen bij 
bepaalde klanken. Hiermee begint het technisch (leren) lezen. Ongeveer 10% van de 
leerlingen in groep 3 is wat betreft hun ontwikkeling nog niet helemaal 'klaar' voor het 
leren lezen en schrijven. Ruim de helft van deze kinderen gaat goed vooruit met extra 
hulp. 
Als het kind ondanks extra oefening en begeleiding van minimaal 6 maanden niet 
vooruit gaat met lezen en  spellen, kan er sprake zijn van dyslexie. Het is dan 
raadzaam om verder onderzoek te laten doen door een externe deskundige. Dit 
laatste gebeurt niet eerder dan in groep 4; er moet namelijk een aantoonbare 
achterstand vastgesteld kunnen  worden en dat is in groep 3 niet mogelijk, omdat er 
nog te kort leesonderwijs is gegeven.  

Als er dyslexie is vastgesteld bij een kind, dan wordt er o.a. gebruik gemaakt van de 
volgende hulpmiddelen;  

 Extra tijd om teksten te lezen of toetsen te maken.  

 Eventueel vergrote toetsen  

 Speciale leesbegeleiding 

 Spelling in de lift 

 Connect- en Ralfilezen 
Met behulp van deze middelen hebben we als doel, ondanks de lees- en 
spellingsproblemen, een vooruitgang in de ontwikkeling te blijven bewerkstelligen.  
 


