
 

Agenda 

3 februari   Studiedag, alle kinderen zijn vrij  
8 februari   Oud papier, de container is open van 9.30 – 11.30 uur 
10 t/m 14 februari Voortgezet Onderwijs gesprekken voor groep 8 
14 februari   Rapport mee, luizenzak mee 
17 t/m 21 februari Voorjaarsvakantie 
24 februari   Controle hoofdluis 
28 februari   Het nieuwe Wisseltje komt uit 
 
2 t/m 6 maart  Kwartiergesprekken groep 2 t/m 7 
 

18 maart   Open dag voor nieuwe leerlingen 
 
 
Nieuws van de directie  
Na een heerlijke kerstvakantie zijn we allemaal 
weer lekker fris gestart in 2020. Het nieuwe jaar 
is al drie weken oud en de kinderen zijn weer 
helemaal gewend aan het vertrouwde schoolritme. 
Ik heb veel fijne verhalen van de kinderen over de 
kerstvakantie gehoord en het is goed om te zien 
dat iedereen weer gezond en wel terug is op 
school.    
Na de afgelopen feestmaand is het in januari heerlijk werken. Dat vinden alle leerkrachten, 
maar we merken het ook aan de kinderen. Ze zijn lekker uitgerust en ontspannen. Naast de 
gewone lessen in de klas hebben we de afgelopen twee weken ook nog met de Citotoetsen 
te maken gehad. Twee keer per jaar worden deze toetsen afgenomen, zodat we de 
ontwikkeling van de kinderen goed kunnen blijven volgen. De resultaten van deze toetsen 
kunt u vinden in het rapport van uw kind en u krijgt er van de leerkracht meer informatie 
over in het oudergesprek dat begin maart gepland staat. 
 
Een goede maand toegewenst en veel leesplezier in dit Wisseltje. 
 

 



 
Derde kleutergroep: de Zebra’s  
We zijn gestart! De eerste kinderen zijn begonnen in onze 
nieuwe kleutergroep. Het is nog maar een klein groepje, maar 
eind februari zitten we al op 11 kleuters, dus we gaan flink 
groeien. Net zoals de inrichting van de klas. Langzamerhand 
wordt het lokaal steeds gezelliger, met heel veel leuke en 
leerzame materialen. Een aantal spullen hebben we van ouders 
gekregen, dank daarvoor.  
 
Studiedag 
Op maandag 3 februari zijn de kinderen vrij, de leerkrachten hebben dan een studiedag. Op 
deze dag gaan we verder met onze scholing rond het voeren van kindgesprekken. 
Daarnaast plannen we tijd in om aan de analyse van de Citotoetsen te werken, om de 
rapporten voor te bereiden en om de groepsplannen aan te passen.   
 

 
VO-gesprekken 
In de laatste week voor de voorjaarsvakantie vinden de VO-
gesprekken in groep 8 plaats. Dit is het laatste gesprek voordat uw 
kind ingeschreven moet worden op een school voor voortgezet 
onderwijs. De open dagen op alle scholen zijn nu in volle gang en 
ook onder schooltijd gaan de kinderen op diverse scholen kijken. 
Allemaal om straks een goede keuze te maken. Dit is altijd een 

spannende periode. Als in maart alle kinderen ingeschreven staan, kan de druk een beetje 
van de ketel. Dan komt er langzamerhand wat meer tijd vrij om de musical voor te gaan 
bereiden.  
 
Rapport mee 
Op vrijdag 14 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. Na de voorjaarsvakantie volgen de kwartiergesprekken. U 
krijgt dan aanvullende informatie bij het rapport  en bij de uitslag van de Cito-toetsen en 
kunt u natuurlijk ook uw eigen vragen weer stellen.    
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.  
 
 
Voorjaarsproject 
Dit schooljaar hebben we weer een voorjaarsproject. Van 9  maart tot en met 3 april 
werken we met de hele school aan een schoolbreed thema. Dit jaar is het thema ‘kleine 
insecten’. In de komende weken gaan we dit thema verder uitwerken en voorbereiden. We 
kunnen hier nog wel wat hulp bij gebruiken. Welke ouder vindt het leuk om ons hierbij te 



helpen? U kunt via een mailtje naar carola.vandereng@isobscholen.nl laten weten dat u 
wilt helpen bij de voorbereidingen. 
 
 

Open dag   
Kent u nog ouders met kinderen jonger dan vier jaar? Misschien kunt u ze informeren 
over onze open dag. De open dag is op woensdag 18 maart van 9.00 – 12.00 uur. Er kan 
dan een kijkje genomen worden in de school, terwijl alle kinderen aan het werk zijn. De 
rondleiding wordt verzorgd door de directie in samenwerking met kinderen van groep 8. 
Er is ook een ouder van de MR aanwezig om vragen te beantwoorden.   
 

 
 
Hoe is de ondersteuning bij ons op school georganiseerd?   
In alle klassen krijgen de kinderen een instructieles van de 
meester of de juf. Meestal is dit een instructie die voor 
alle kinderen geldt. Er zijn kinderen die naast deze 
klassikale instructie wel wat extra’s nodig hebben. Dit kan 
zijn omdat kinderen moeite hebben om met de lesstof 
mee te komen of omdat ze juist extra uitdaging nodig 
hebben. Voor al deze kinderen proberen we ons 
onderwijs zo goed mogelijk te organiseren.   
De eerste lijn met zorg wordt door de leerkracht gegeven. 
Nadat de klassikale instructie is afgerond en het 
merendeel van de kinderen aan de slag gaat, neemt de leerkracht een groepje kinderen 
apart aan de instructietafel om nog even samen verder te praten en te oefenen. Deze 
kinderen kunnen vaak al snel daarna aan de slag om de les verder zelfstandig af te ronden.   
Het kan zijn dat een kind aan deze extra instructie nog niet genoeg heeft. De leerkracht 
gaat dan in overleg met de intern begeleider (juf Marit) om te kijken of er extra zorg 
georganiseerd kan worden. Uiteraard wordt dit allemaal in overleg met u als ouder 
gedaan.   
  
Wisselklas  
Voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben, zorgen we voor diverse materialen in 
de klassen. Zo kunnen de kinderen in hun plusboeken voor rekenen, taal en spelling 
werken, hebben ze uitdagende werkbladen in hun map en kunnen ze op de computer extra 
moeilijke oefeningen maken. Daarnaast kunnen ze een project maken over een onderwerp 
waar ze interesse in hebben. Deze projecten worden altijd nagekeken door Monique 
(moeder van Merijn en Lars), maar zij heeft aangegeven er mee te willen stoppen omdat ze 
er helaas geen tijd meer voor heeft. Als u interesse heeft hiervoor, kunt u zich aanmelden 
bij Carola.  
Als er kinderen zijn waarvoor al deze extra werkzaamheden nog niet voldoende zijn, dan 
kunnen ze een tijdelijk plaatsje in onze Wisselklas krijgen. Deze groep komt op 
vrijdagochtend twee uurtjes bij elkaar onder leiding van Michel (vader van Tygo en Ilja). Hij 
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is zelf leerkracht op het MBO. Daar zijn de kinderen op creatieve wijze bezig met het 
zoeken naar oplossingen voor zeer diverse vraagstukken.  
Helaas hebben we op dit moment niet voldoende formatie om een eigen leerkracht de 
Wisselklas te laten draaien. We zijn, ook in overleg met het samenwerkingsverband en ons 
bestuur, altijd op zoek naar financiële mogelijkheden. Als we die gevonden hebben, 
proberen we de Wisselklas weer zelf te draaien. Op dit moment zijn we heel blij met de 
inzet van Michel.  

  
Vragen over ondersteuning?  
Heeft u over uw kind een vraag over het bieden van extra 
ondersteuning, dan kunt u eerst terecht bij de leerkracht. 
De leerkracht weet precies welke behoefte uw kind heeft 
en welke mogelijkheden we kunnen inzetten. Als deze 
ondersteuning niet voldoende blijkt, dan zal de leerkracht 
contact opnemen met de intern begeleider. U wordt als 
ouder bij deze gesprekken betrokken.  

  

Van de MR: Samen staan we sterk(er) 
Veel ouders delen de zorgen om de toekomst van het onderwijs voor onze kinderen en 
steunen de leerkrachten bij het luiden van de noodklok. De vraag is echter of het ingezette 
middel ‘staking’ voldoende is. Achter iedere leerkracht staat een klas met kinderen en 
ouders. Deze grote groep heeft nog geen duidelijke stem. 
Kinderen en ouders zijn momenteel voornamelijk de dupe van de stakingen. In de media 
ligt veelal de nadruk op meer salaris en minder werkdruk. Dit zijn vrij algemene termen en 
in vrijwel iedere beroepsgroep wenselijk. Veel leerkrachten zijn bang hierdoor de 
sympathie van ouders te verliezen, dat het beroep leerkracht nog meer aanzien verliest en 
dat de stakingen de politiek niet aanzet tot handelen.  
Het idee is ontstaan om de ouders/verzorgers van de kinderen van de ISOB-scholen een 
petitie te laten ondertekenen, waarin de politiek wakker wordt geschud en waarin om 
ingrijpen wordt gevraagd. Deze petitie kan door het ISOB en door betrokken ouders 
worden aangeboden aan de lokale politiek en aan de nationale politiek in Den Haag. De 
petitie wordt komende dinsdag meegegeven aan de kinderen. 
Laten we zij aan zij staan; onze kinderen verdienen nu, maar ook in de toekomst gedegen 
onderwijs. 
 
 
Wist je dat… 

 ….leesmotivatie ook bevorderd wordt door over 
boeken te praten? 

 ….voorlezen leuk blijft, ook voor de wat oudere 
kinderen? 

 ….zwakke lezers meer leesplezier ervaren wanneer u alvast een bladzijde voorleest, 
zodat uw kind al een beetje in het verhaal zit. 

 


