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Wat
komen gaat


U leest wat komen
gaat aan het einde van
Huisvesting
4
deze nieuwsbrief. Alle
data zijn op deze plek
op een rij gezet voor u.

Het kan een bevrijding zijn een nieuwe
kans, opnieuw beginnen. Soms is het niet
makkelijk om het oude achter te laten en
het onbekende aan te gaan. Onze groep 8
leerlingen bijvoorbeeld, zij maken straks
een stap naar het onbekende. Spannend en
ook leuk.
Jezus kwam naar de wereld met de belofte
van een nieuw begin: “Ik heb goed nieuws,
het koninkrijk van God is nabij”.
Jezus deelde zijn leven en gaf zijn leven om
vrede mogelijk te maken. Met Pasen vieren
we dat we telkens opnieuw mogen
beginnen.
Pasen dat is: openspringen
als een rijpe korrel graan.
Pasen dat is: hardop zingen
dat de Heer is opgestaan!

Caroline Nieuwstraten
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Nieuwsbrief CBS De Fontein
Maandagochtend
Het geven van complimenten…

Let u nog op de
verkeersveiligheid bij het aanen uitgaan van de school?
Soms ontstaan er onveilige
situaties bij het brengen en
halen van de leerlingen.

Op 1 maart was het de Nationale Complimentendag in Nederland. Deze dag viel in de voorjaarsvakantie.
Vanaf dit schooljaar komt de informatieavond te vervallen en willen we op een andere wijze
Natuurlijk is het niet de bedoeling om complimenten te beperken tot 1 dag. Toch is het goed om er door
ontmoeting mogelijk maken.
deze dag aan herinnerd te worden om regelmatig je waardering te laten horen en/of die te laten
blijken.
Maandagochtend 27 augustus a.s. openen de schooldeuren zich om 8.20 uur voor leerlingen
en hun ouders. Alle ouders en leerlingen zijn van harte welkom om het eerste uur te
Oprechte aandacht, erkenning en waardering voor elkaar draagt bij aan een vertrouwen. Waardeer en
gebruiken voor ontmoeting. Loopt u met uw kind mee naar de groep(en) van uw kind(eren).
je krijgt meer! Hoe zouden sporters presteren als we hen vanaf de zijlijn alleen toeroepen wat ze slecht
Een ieder is vrij om rond te kijken en kennis te maken met de juf of meester. Broertjes en
doen? We kunnen hen beter aanmoedigen voor het beste resultaat.
zusjes mogen ook bij elkaar in de klassen kijken. U kunt een rondje door de gehele school
maken en informeel kijken in de klassen. In de groep van uw kind kunnen de kinderen hun
En zo werkt het ook voor je kinderen op school, collega’s op het werk etc. Een ‘basisbehoefte’ kan écht
klasgenootjes weer ontmoeten en u kunt kennismaken met de juf of meester. U krijgt een
vervuld worden met persoonlijke- en oprechte aandacht.
informatiepakket mee over de betreffende groep dat u rustig thuis kunt lezen. Natuurlijk
staat er koffie voor u klaar. Om 9.30 uur is de kennismakingsronde ten einde en starten we
met de lessen.
Op vrijdag 31 augustus bent u van harte welkom om vanaf 14.45 uur tot 15.15 uur een kijkje
te nemen in de groep van uw kind. Uw kind zal vertellen wat hij/zij heeft gedaan, welke
regels er zijn en hoe e.e.a. werkt in de groep.
Moet u werken en bent u niet in de gelegenheid om te komen? Geen nood, u krijgt het
informatiepakket van de groep via de DiGiduif toegestuurd. Daarnaast zullen we aan de
DiGiduif
VSO-medewerkers
gaat over
vragen
in Social
om de ronde
Schools.
door de(herhaling)
school te lopen met de leerlingen, zodat
ook
zij
hetzelfde
meemaken.
De organisatie Digiduif houdt binnenkort op te bestaan en is overgenomen door Social Schools. Hoe
deze transitie verloopt krijgt u van ons via een aparte DiGiduif in uw mailbox. Stap voor stap nemen we
We
ziendit
u graag
a.s.
maandag
27 augustus!
u mee
door
proces.
Andere
scholen
vanuit PCPO zijn ons al voorgegaan. De overstap brengt geen
enorme inspanningen vanuit de kant van ouders met zich mee. U wordt door ons op de hoogte
gehouden!

Staken (herhaling)
Op vrijdag 15 maart staat er een landelijke staking van de gehele onderwijssector gepland. Na de
inventarisatie onder de leerkrachten van De Fontein is gebleken dat de school op deze dag dicht is. Er
zouden anders teveel klassen onbemand zijn. Op vrijdag 15 maart zijn de leerlingen dus vrij.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek op 15
maart een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. De AOb is met ongeveer
84.000 leden de grootste onderwijsbond. De bond wil dat het kabinet dit jaar bijna 3 miljard euro
vrijmaakt voor onderwijs. Dat bedrag moet in de jaren die volgen oplopen. FNV Onderwijs en Onderzoek
vertegenwoordigt samen met de AOb alle sectoren in het onderwijs.
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Verlof
Wilt u om welke reden dan ook verlof aanvragen voor uw kind(eren), doet u dat dan bij mij
(Caroline Nieuwstraten). Ik zal u altijd een verlofbrief geven waarop u de reden van
het extra verlof in kunt vullen. Wanneer uw kind leerplichtig is (vanaf 5 jaar), krijgt u alleen
verlof bij gewichtige omstandigheden zoals een bruiloft, een jubileum, een
overlijden enz. Verlof wordt niet toegestaan voor een extra dag(en) vakantie, tenzij u via uw
werkgever aan kunt tonen dat u niet in de schoolvakanties verlof op kunt/mag nemen.

Huisvesting
Voor de voorjaarsvakantie hebben we met de wethouder van huisvesting een gesprek gehad
over de aanvraag van een nieuw lokaal. We hebben namelijk ruimtetekort in onze school. De
aanvraag voor een extra lokaal is goedgekeurd! Welk bedrag hierbij hoort en wat voor lokaal
het wordt is nog niet duidelijk. (permanent/semipermanent/noodlokaal)
De wethouder ging met het nodige huiswerk terug naar het gemeentehuis. We hopen
binnenkort uitsluitsel te hebben over het bedrag en de soort bouw, zodat we verder kunnen.

Hoe gaat het met onze (oud-) leerlingen het na drie jaar
voortgezet onderwijs?
Om de leerling populatie goed in beeld te krijgen en te weten hoe onze leerlingen presteren
hebben we een cohortonderzoek laten uitvoeren. Dit uitgebreide onderzoek geeft ons een
beeld van bijvoorbeeld de volgende onderdelen, gemeten over drie schooljaren:
Onze schooladvisering: adviseren wij goed?
De doorstroom: waar gaan onze leerlingen heen?
Verloop na drie jaar voortgezet onderwijs: hoe gaat het met de oud-leerlingen?
Hieronder leest u bevindingen vanuit het rapport:

Eindtoets
De gemiddelde eindtoetsscore van groep 8 ligt op 535. Dit is gelijk aan het
landelijk gemiddelde.
Uw school kan worden omschreven als een school waarvan het percentage
gewichtenleerlingen hoger ligt dan het landelijk gemiddelde en waar de
eindtoetsscore van groep 8 ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde ligt.

Adviezen & Doorstroom
Het percentage enkelvoudige adviezen op uw school bedraagt 87%.
Het aandeel leerlingen met tweevoudige adviezen op uw school is 13%.
Van uw school is 24% van de leerlingen doorgestroomd naar een vwo-opleiding.
Het percentage doorstomers naar het havo is 27%.
Het percentage doorstomers naar het vmbo en praktijkonderwijs is 49%.
Verloop na 3 jaar voortgezet onderwijs
Van uw school zit 23% van uw oud-leerlingen na drie jaar boven
het gegeven basisschooladvies.
60% van uw oud-leerlingen volgt een opleiding op het gegeven basisschooladvies.
17% van uw oud-leerlingen zit na drie jaar onder het gegeven basisschooladvies.
Na de middelbare school
Van uw oud-leerlingen die een vervolgopleiding zijn gaan doen, haalt 85% binnen
de nominale studietijd een diploma in het voortgezet onderwijs.
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Uit bovenstaande gegevens kunnen we concluderen dat onze school over het algemeen
uitstekende schooladviezen geeft aan ouders en leerlingen, immers 83% van onze leerlingen
zitten na drie jaar voortgezet onderwijs op of boven de advisering.

Wilt u meehelpen met
activiteiten op school?
Dat kan!

Oud-leerlingen doen het goed binnen het middelbaar onderwijs, immers 85% haalt binnen
de normale studieperiode een diploma.

Bijvoorbeeld meehelpen met
het fruit schillen?
Of meehelpen bij het
overblijven?
U kunt bij de directie
informatie vragen
hierover.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---

Wist u dat….?















Juf Mirjam van Beekom 3 april weer gaat starten met haar werkzaamheden in groep
1/2a? Samen met juf Jessica zal zij dit verdere schooljaar het onderwijs verzorgen
voor deze groep. Het ouderschapsverlof van juf Mirjam is afgerond.
Juf Marianne Botter onze contact-vertrouwenspersoon is op school? Voor
geschillen of zaken die u niet kunt op lossen met de leerkracht of directie kunt u bij
haar terecht.
Meester Robin Snappet-trainer is?
De Cito-eindtoets van groep 8 in april wordt afgenomen?
Meneer Dirk alles voor ons repareert. Hij is een onmisbare vrijwilliger van onze
school.
We overig fruit naar de Food company te Ridderkerk brengen?
Op de ouderavonden leerlingen meekomen en deelnemen aan het gesprek?
Deze week ongeveer 125 leerlingen gebruik maken van het overblijven, dat is 1/3
deel van ons leerlingenaantal.
We tijdens onze studiedag de resultaten hebben geanalyseerd van alle leerlingen?
Dat we vanaf maart elke maand een les toneel/drama geven in elke groep?
Dat we nog hele leuke activiteiten voor de boeg hebben? Meester & Juffendag,
Paasviering, Koningsspelen etc. etc.
We op 5 april inspectiebezoek ontvangen vanuit het Ministerie van Onderwijs?
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Belangrijke data maart 2019:
Woensdag 13 maart:
Vrijdag 15 maart:

Meester & Juffendag
Leerlingen vrij ivm staking

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het team van CBS De Fontein

