Nieuwsbrief schoolontwikkeling november 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze nieuwsbrief breng ik u graag op de hoogte van onze schoolontwikkelingen. Naast het
dagelijkse lesgeven is ons team namelijk voortdurend bezig om het onderwijs nog beter af te
stemmen op uw kinderen. In deze nieuwsbrief (die ik graag weer op de laatste vrijdag van elke
maand verstuur) zal ik u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.
Communicatie
Op dit moment is het vanwege coronamaatregelen helaas nog steeds niet mogelijk om u op school
uit te nodigen. Voor de zomervakantie had ik een uitnodiging voor koffie-momenten aangekondigd.
Die houdt u nog tegoed. Mocht u iets missen qua communicatie vanuit school, zou u dan een e-mail
willen sturen, of even willen bellen. Dat kan uiteraard ook als u me over iets anders wilt spreken.
Afstemming binnen Udenhout
Met onze collega’s van Kindcentrum De Mortel zijn we aan het kijken hoe we er samen voor kunnen
zorgen dat we onze lessen zo goed mogelijk aan kunnen laten sluiten bij de ontwikkeling van zoveel
mogelijk kinderen. Dat overleg wordt uitgebreid naar Berkel-Enschot. Dat betekent dat we met nog
meer collega’s expertise kunnen delen en uitwisselen. Bijvoorbeeld over kinderen die meer- of
hoogbegaafd zijn, of opvallend gedrag laten zien.
Nieuw meubilair
In een eerdere nieuwsbrief schreef ik al over de zoektocht naar nieuw meubilair. Met overheidsgeld
kunnen scholen ongeveer eens in de 25 jaar nieuwe tafels en stoelen aanschaffen. Dit schooljaar
zullen alle kinderen van nieuw meubilair kunnen gaan genieten. Ook zullen er nieuwe leeshoeken
komen op de gang, waar kinderen heerlijk kunnen lezen, of voorgelezen kunnen worden. De
teamkamers worden opgeknapt, zodat de teamleden in een fijne omgeving kunnen lunchen. De
opbrengst van de kledingmarkt en textielactie (meer info over de uitslag in een volgende brief) zal
worden gebruikt om wat extra’s te kunnen kopen. Op 15 december worden tafels en stoelen
besteld. Omdat we de levertijden nog niet kennen, valt nog niet precies te voorspellen wanneer de
meubels worden geleverd.
Schooltijden - update
Vanaf dit schooljaar gaan de kinderen op de lange dagen een half uur extra naar school. Deze extra
tijd gaat vooral naar extra lessen spelling en lezen. Het is fijn dat er in de groepen wat extra tijd is om
de lesstof te behandelen. Na school merken leerkrachten dat er wat minder tijd is voor overleg.
Leerkrachten hebben niet het idee dat kinderen moeite hebben met een half uur langer les. De
overgang is vrij natuurlijk verlopen.
Nieuwe methodes voor taal en lezen
Dit schooljaar wordt gebruikt om voor de vakken taal, spelling en lezen nieuwe methodes uit te
zoeken en aan te schaffen. Deze methodes worden nu een jaar of tien gebruikt en het is daarom tijd
voor iets nieuws. Daar hoort soms ook een nieuwe manier van lesgeven bij en zeker ook andere
oefensoftware. De komende periode zullen diverse methodes in de groepen worden uitgeprobeerd.
Uiteraard is de lesstof in al die methodes grotendeels hetzelfde, aangezien alle kinderen in
Nederland dezelfde leerlijnen volgen. De manier waarop het wordt aangeboden (de methode) kan
wel verschillen.

Gemengde groepen
Elk jaar is er weer een aantal gemengde groepen op onze school. Dit jaar zijn dat de groepen 1/2,
5/6 en 7/8. Afgelopen jaren zijn er al verschillende varianten voorbijgekomen. Van de collega’s die in
deze gemengde groepen werken, horen we positieve ervaringen. Hier enkele van die ervaringen op
een rijtje:
-

Kinderen kunnen makkelijk een stapje verder of terug in de lesstof, omdat die ook in
dezelfde groep wordt aangeboden
Kinderen leren veel van elkaar en aan elkaar
Het valt veel minder op als je een ander niveau hebt, omdat er sowieso meer niveaus in de
klas zijn
Het is makkelijker om samen met de andere gelijke groepen iets te organiseren (zien we bij
1/2 , maar ook binnen de andere bouwen). Denk aan projecten of bijvoorbeeld
groepsdoorbroken rekenlessen.

Dit schooljaar zijn we als team aan het onderzoeken hoe we deze positieve ervaringen door kunnen
vertalen naar de hele school. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.
Techniek en onderzoekend leren
Bij het vak techniek wordt dit jaar in groep 7 op een andere manier gewerkt. Deze kinderen werken
meer vanuit een probleem dat ze moeten oplossen, in plaats van te werken vanuit de bekende
techniekkisten. Op deze manier wordt er een beroep gedaan op hun creativiteit, in combinatie met
techniek. De eerste ervaringen zijn zeker positief. Mogelijk dat andere groepen snel volgen.
Inspectiebezoek
Op 17 november jl. heeft een onderwijsinspecteur onze school bezocht. Dat gaat tegenwoordig op
een andere manier dan vroeger. De inspecteur gaat in gesprek met ons bestuur over de kwaliteit van
de scholen. Vervolgens gaan ze op enkele scholen controleren of het bestuur een goed beeld heeft
van de kwaliteit. Bij ons op school keek ze naar kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en
verantwoording/dialoog. We hebben twee voldoendes en een goed behaald en daar zijn we trots
op. We hebben in beeld waar we goed in zijn en waar we nog sterker in willen worden. We
communiceren daar goed over, bijvoorbeeld in dit soort nieuwsbrieven, maar ook in ons jaarplan.
We hebben mooie plannen over de ontwikkeling van ons onderwijs. Die kunnen we nog wat
concreter beschrijven in leerkrachtgedrag. Daan gaan we dan ook mee aan de slag.
ICT
Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw zijn extra Chromebooks aangeschaft. Deze zullen
binnenkort worden geleverd. Kinderen kunnen dan nog meer op maat oefenen met de lesstof d.m.v.
aantrekkelijke software.
HB
Juf Margot verzorgt wekelijks een plusklas voor enkele meer- en hoogbegaafde kinderen. Daarnaast
neemt ze deel aan onderzoekswerkplaats POINT. Op die manier komen we steeds meer te weten
over onderwijs aan deze kinderen. En wat blijkt? Wat goed werkt voor deze doelgroep, werkt
eigenlijk heel fijn voor alle kinderen! Juf Margot gaat elke week aan het eind van de dinsdag de
klassen in. Aan de hand van een vraag van de betreffende leerkracht, kijkt ze dan mee. Vier ogen
zien meer dan twee.
Deze nieuwsbrieven zijn terug te vinden in de schoolapp onder informatie/belangrijke informatie.

