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Afnemen CITO-toetsen

Week 13

Oudergesprekken

Voorwoord
Beste ouder(s),verzorger(s),
Wat maken we veel mee met elkaar. Wie had dat gedacht? Het is veel en we doen het toch maar. Ik
ben dan ook ontzettend trots en dankbaar dat we met elkaar een enorm organisatievermogen,
flexibiliteit en wilskracht laten zien. We proberen van elke situatie steeds weer iets te maken.
Gezondheid, betrokkenheid en zorgen voor elkaar staan bovenaan het lijstje. Daarbij natuurlijk goed
onderwijs, ook in deze tijd met zoveel onzekerheden.
Naast de corona perikelen is er natuurlijk ook ander nieuws. In deze nieuwsbrief zetten we de
informatie voor u op een rij.

Met vriendelijke groet,
Caroline Nieuwstraten
Directeur CBS De Fontein

Personeel
Juf Carina Sintmaartensdijk
Met juf Carina Sintmaartensdijk gaat het steeds beter. Ze is er elke week weer, 2x 2uur op de
maandag en de donderdag. Dan ondersteunt zij in groep 1d en/of verzorgt andere werkzaamheden.
Juf Wendy Pols
Met juf Wendy Pols gaat het op en af qua fysieke gesteldheid. Waarschijnlijk zal zij volgende week
weer een aantal uur per week aanwezig zijn op school om te ondersteunen.
Juf Kirsten van Buuren
Zoals u weet heeft juf Kirsten van Buuren een andere baan. Per 1 april zal zij starten met werken op
een advocatenkantoor. Geheel iets anders, maar volledig in de lijn van haar studie. We wensen juf
Kirsten dan ook heel veel plezier toe!
De vervanging van de juf is inmiddels geregeld. Dit hebben we gelukkig intern kunnen organiseren.
Er is namelijk op de arbeidsmarkt zeer moeilijk een leerkracht te vinden voor deze laatste maanden
van het jaar.
Op dinsdag staat juf Kirsten altijd voor groep 5b, de ambulante dag van juf Susanne als
bovenbouwcoördinator. Deze ambulante dag is verschoven naar woensdag en juf Yvonne
Cornelissen zal op deze woensdagen les gaan geven aan groep 5b. Zij kent de groep goed, omdat zij
deze groep al een jaar les heeft gegeven. De maandag extra ondersteuning bij groep 7 zal hierdoor
komen te vervallen. Natuurlijk blijft juf Guusje drie dagen bij groep 7.
Op donderdag en vrijdag geeft juf Kirsten altijd groep 8 les. Dit zal overgenomen worden door juf
Yvette Oosterwaal tot einde schooljaar. De taken van juf Yvette zullen overgenomen worden door
andere onderwijsassistenten. Onze intern begeleiders zullen zich over de verdeling buigen.

Achterstanden, inhaal-programma’s, reparatiewerk
Door de landelijke schoolsluiting wordt er vaak gesproken over opgelopen achterstanden. Ik denk
dat het goed is dat we met elkaar de juiste woorden kiezen voor de huidige stand van zaken en de
voortgang van de resultaten van onze leerlingen. Persoonlijk vind ik het woord achterstand een naar
woord. Hoe meer we dat gebruiken en ventileren hoe meer we daarin gaan geloven. Wat vertellen
we de kinderen dan? Jullie zijn de kansloze generatie? We moeten jullie repareren? We moeten alles
inhalen, want ook ten tijde van een wereldcrisis moet je door het hokje passen?
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‘Dit legt bloot hoe kwetsbaar ons onderwijssysteem is: een dichtgetimmerd
curriculum’, zegt Marcel van Herpen. ‘Denken in achterstanden creëert
achterstanden.’
Natuurlijk moeten we vragen stellen:
Wat is de onze visie op leren?
Op welke wijze gaan wij woorden geven aan de opbrengsten van kinderen ten tijde van een
wereldcrisis/pandemie? Welke woorden gebruiken we wel/niet?
Wat zegt deze situatie ons over het omgaan met de leerstof?
Gaan wij gewoon verder zoals we altijd deden? Wat doen we anders/wat niet?
Hoe is de balans tussen een gestandaardiseerd leerstofpakket en leerstof op maat?
Welke inzichten hebben wij opgedaan?

●
●
●
●
●
●

Luc Stevens (21-04-2020): “Achterstand ten opzichte van wie of wat? Ik kan maar één zinnig criterium
bedenken en dat is achterstand ten opzichte van wat de leerling zou kunnen of zijn potentieel. En dat is
een algemene zorg: in het gestandaardiseerde, selecterende onderwijssysteem dat wij praktiseren komen
in beginsel alle leerlingen tekort en kan aldus met een gerust hart gesproken worden over algemeen
onderpresteren. Voor de groepen leerlingen die voor hun leraren moeilijk bereikbaar zijn (waaraan terecht
veel aandacht wordt besteed) zou in geval van het huidige afstandsonderwijs hoogstens van een
versnelling van die achterstand ten opzichte van hun eigen potentie kunnen worden gesproken”.

Scholen worden volgend schooljaar niet beoordeeld op onderwijsresultaten
Nieuwsbericht | 12-02-2021 | 16:47
Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de
onderwijsresultaten aan. Scholen worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. De
inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de
maatregelen vanwege het coronavirus.

Natuurlijk willen we graag weten hoe de leerlingen ervoor staan. Gaat het goed met onze kinderen?
Qua welbevinden? Qua vorderingen? Wat gaan wij nu de komende periode doen?
●
●
●
●
●

Deze eerste weken, staan in het teken van ‘de draad weer oppakken’.
We gebruiken deze tijd om welbevinden in kaart te brengen, maar zeker ook om
resultaten goed te analyseren.
We vragen elke leerkracht heel goed te kijken naar de resultaten van hun groep als geheel
en naar de individuele leerlingen
De vragen die wij onszelf stellen zijn: Hoe staat de groep ervoor als geheel? Hoe is het
gesteld met de individuele vorderingen?
Deze maand nemen we de landelijke Cito-toetsen af. Deze uitslagen geven ons veel
inzichten. We zien ze als vertrekpunt voor de komende periode.
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●

●
●

●

Het kan zijn dat we flexibel om moeten gaan met lessen. Wat
zeggen de uitkomsten van de resultaten ons en wat moeten we
doen of juist niet? Dit kan per groep verschillen. Flexibiliteit en finetunen is hier op z'n
plek.
Mocht het zo zijn dat er hele grote grove achterstanden zijn ontstaan dan zullen we dit
schooljaar met man en macht proberen deze in te lopen.
Daarbij hebben we een fikse subsidie aangevraagd en gekregen. Hierdoor kunnen we
meer personeel werven (inmiddels gedaan) en materiaal kopen dat we voornamelijk
inzetten voor lezen en rekenen, vakken die van groot belang zijn.
Bovenschools zal binnen onze Stichting PCPO een denktank geformeerd worden met
daarin directeuren en Ib-ers. Zij zullen met elkaar spreken over de eerder genoemde
vragen.

Kwaliteitszorg
We zijn met een aantal kwaliteitsverbeteringen bezig op De Fontein. Deze
interventies staan vanwege corona niet stil, maar worden op andere wijze
vormgegeven.
Expliciete directe instructie (EDI), ‘Nog beter lesgeven dan je al deed’: Het gehele team heeft de
cursussen gevolgd. Er zijn klassenbezoeken geweest en feedbackgesprekken. Alle teamleden
hebben het boek EDI waaruit zij kunnen putten. De stuurgroep EDI gaat op dit moment niet op
klassenbezoek doordat we zo weinig mogelijk wisselingen willen realiseren. Natuurlijk pakken we dit
weer op zodra het kan.
Sociaal emotioneel leren (SEL) en gedrag in de groep: Het gehele team heeft de bijeenkomsten van
Kees van Overveld (orthopedagoog) bijgewoond. We hebben tips en handreikingen gekregen voor
gedrag in de groep en er is een verdieping aangebracht op welke wijze we naar kinderen kijken. Alle
leerkrachten hebben het boek SEL. Volgend schooljaar zullen we verder gaan met dit onderwerp.
Resultaten & Handelingsgericht werken (HGW): Zoals eerder in deze nieuwsbrief is genoemd blijven
we gefocust op de resultaten van onze leerlingen en verbeteren daarvan. Welke acties moeten we
ondernemen? We bekijken in deze maand maart eerst wat het vertrekpunt is.
Vreedzame school & mediatoren: De mediatoren zijn getraind, ze hebben hun diploma. Nu mogen
ze nog niet aan de slag, maar bij versoepeling hopenlijk weer wel.
Cultuureducatie & Ateliers: De overleggen over het opstarten van ateliers zijn in volle gang. Er ligt
een plan van aanpak, alleen de uitvoering kan op dit moment niet ingezet worden. Zodra het mag,
pakt de stuurgroep dit op. Bij ateliers moet u denken aan groepsdoorbroken werken en in aanraking
komen met diverse disciplines zoals handvaardigheid, tekenen, muziek, zang, dans etc.
Uitrol subsidie ondersteuningsprogramma: Samen met het team hebben we gekeken naar wat
wenselijk is en helpend kan zijn voor het ondersteunen van de leerlingen. Zo hebben we inmiddels
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een extra chromebookkar gekocht, schaffen we nieuwe lees-en
rekenmaterialen aan en kijken we naar ondersteuning door het inzetten van
extra personeel.

Te laat komen
Effectieve lestijd gaat verloren wanneer leerlingen regelmatig te laat komen, dit
willen wij voorkomen. Onze leerkrachten houden precies bij wanneer leerlingen te
laat zijn gekomen of ongeoorloofd afwezig zijn (zonder afmelding). Zoals beloofd in de vorige
nieuwsbrief delen we met u de status per maand.
November: Van de 328 leerlingen die onze school telt zijn 27 leerlingen te laat gekomen of
ongeoorloofd afwezig geweest.
December: Van de 331 leerlingen die onze school telt zijn 7 leerlingen te laat gekomen of
ongeoorloofd afwezig geweest.
Januari: Onze school was gesloten.
Februari: Twee weken open. Van de 335 leerlingen die onze school telt zijn 2 leerlingen te laat
gekomen of ongeoorloofd afwezig.

Wist u dat:
●
●

●

●

●

De start van de nieuwe kleutergroep 1d heel erg goed is
verlopen?
Alle verwijzingsgesprekken van de leerlingen van groep 8
zijn gehouden? Nu kunnen alle leerlingen zich
aanmelden op het VO.
Binnenkort er een afspraak gemaakt wordt door de
architect voor de bouw van de nieuwe lokalen? Zodra we
meer weten verneemt u dit van ons.
Het speelplein bij Kinderopvang SKR volledig is vernieuwd? Zelfs RTL 4 was hierbij aanwezig.
21 maart is de uitzending. Het ziet er fantastisch uit. Er zijn nog wat boompjes over die wij
mogen hebben voor op ons plein.
We de dag van code rood in moeten halen? Dit wordt dinsdag 6 april, deze vrije dag
komt te vervallen. Alle leerlingen kunnen gewoon naar school.
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Het team van CBS De Fontein
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