INFORMATIEBRIEF NR. 8 (7 november 2019)

IB- gesprekken
De afgelopen weken hebben de leerkrachten de leerlingen in hun klas leren kennen. Ze
hebben met de leerlingen gewerkt, hen geobserveerd, Zien ingevuld, de eerste
methodegebonden toetsen afgenomen en met een groot deel van de leerlingen gesproken
over wat al heel goed gaat en wat nog moeilijk is.
Voor de meeste leerlingen heeft de leerkracht voldoende handvatten om hen te begeleiden
in de klas. Bij een enkele leerling wil de leerkracht graag overleg met de intern begeleider. Dat
wordt gedaan tijdens de leerlingbespreking. De leerkracht en IB-er bekijken samen wat de
leerling nodig heeft, hoe de leerkracht tegemoet kan komen aan deze behoeftes en of er
extra begeleiding nodig is. Dit gesprek voeren we 2-3 keer per jaar.
Naast de leerlingbespreking worden er ook groepsbesprekingen gevoerd. Tijdens dit gesprek
wordt de groep als geheel besproken. Wat valt er sociaal emotioneel op? Waar is de groep
goed in? Wat hebben zij nog te leren? Hoe doet de groep het op leefgebied? Etc. Op deze
manier volgt de intern begeleider hoe de groep zich ontwikkelt en bekijkt samen met de
leerkracht wat er nodig is om de groep een stapje verder te brengen.
De eerste leerlingbespreking en de groepsbespreking is afgerond. De leerkrachten bereiden
zich nu voor op de oudergesprekken die deze maand gepland staan. Jaarlijks zal het
oudergesprek (groep 3 t/m 7) in november gevoerd worden a.d.h.v. de ouderreportage vanuit
Zien, zoals besproken is tijdens de informatiebijeenkomst op 4 november.

Dinsdag 29 oktober was de tweede MR vergadering van dit jaar.
De volgende punten zijn besproken:
*MR leerkring: we besluiten hier niet aan mee te doen, we vinden dat onze MR goed draait
en hebben hier geen behoefte aan.
*Tussentijdse evaluatie jaarbegroting 2019: geen bijzonderheden. Bij aanschaf middelen is
een vertekend beeld te zien maar dat komt door een eenmalige aanschaf van
kleutermaterialen waarvan het bedrag uitgesmeerd wordt over een langere periode.
*ouderenquête communicatie: De vraagstelling roept nogal wat vragen op. Ellen en Eric
zullen zich hierover gaan buigen.
*ZIEN: infoavond op 4 nov. IN eerste instantie waren er weinig aanmeldingen voor dit toch
belangrijke onderwerp.
*ARBO: dit jaar komt er weer een Risico-inventarisatie. In maart komt dit terug op de agenda.
Volgende vergadering: dinsdag 14 januari.

Informatieavond Zien
Maandagavond 3 november hielden we onze jaarlijkse informatieavond met als thema het
sociaal- emotioneel functioneren van kinderen. Veel ouders hebben deze avond bijgewoond.
Helaas kon niet iedereen bij de avond aanwezig zijn. Daarom treft u in de bijlage het
informatieboekje waarin in het kort wordt
uitgelegd hoe op de school aandacht is
voor het sociaal-emotioneel functioneren
van de kinderen en tips hoe je de
ondersteuning die leerkrachten op school
inzetten, ook thuis kunt gebruiken.

Aanbod typecursussen
In de afgelopen weken hebben we van twee instanties de vraag gekregen om informatie aan
ouders van leerlingen in de groepen 6-7-8 mee te geven over hun aanbod van een
typecursus.
Het betreft hier "de typetuin" en "house of typing".
Beide aanbieders bieden de mogelijkheid om van huis uit met ondersteuning op afstand hun
typevaardigheid te ontwikkelen. Ieder heeft daar een eigen concept voor ontwikkeld.
Informatie hierover is op school aanwezig. Mocht u serieus overwegen om de
typevaardigheid van uw kind te vergroten, loop dan even binnen bij Eric de Brouwer. Hij zal u
van meer informatie (op papier en digitaal) voorzien.

Intocht Sinterklaas

