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Week van de lentekriebels
In de week van 15 maart besteden we op
school weer aandacht aan de Week van
de Lentekriebels. Tijdens deze week
maken wij gebruik van de digitale
methode 'Kriebels in je buik'. Elke groep
krijgt in die week dagelijks een les
aangeboden die past bij de leeftijd en
belevingswereld van die groep. De lessen
zijn onderverdeeld in vier thema’s:
lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld,
voorplanting en gezinsvorming, sociale en
emotionele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid.

Basisscholen dienen relationele en seksuele vorming aan te bieden. Op deze manier ontwikkelen
kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en voor anderen. Zo durven ze eerder
vragen te stellen over seksualiteit, ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema, worden ze
weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag, leren ze respectvol met elkaar om te
gaan en kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit.

Gymlessen
Vanaf deze week zal iedere groep 1x per week binnen gaan gymmen. De groep is dan alleen
in de gymzaal. Op deze manier behouden we de 'groepsbubbel.'
De groepen 3, 5, 8 gymmen op dinsdag binnen. De groepen 4, 6 en 7 op donderdag. Denken
jullie aan gymkleding op die dagen?

Studiedag
Formatie
Gisteren hebben we een studiedag gehad met verschillende onderwerpen op de agenda. We
hebben met elkaar gesproken over de formatie voor komend jaar. Er is gekeken naar het
aantal leerlingen dat er op dit moment ingeschreven staan, welke financiële middelen er zijn
en hoeveel groepen we mogelijk kunnen maken. Formatie zal tijdens de volgende
overlegmomenten steeds op de agenda staan.
Eigenaarschap
Daarnaast hebben we een vervolg gegeven aan het onderwerp eigenaarschap. Onder leiding
van juf Marlot zijn we hier dit jaar mee aan de slag gegaan. De afgelopen periode hebben we
als team nagedacht wat we verstaan onder eigenaarschap bij leerlingen en op welke
momenten dit al zichtbaar is. Er is gesproken over het voeren van kindgesprekken etc. In
februari hebben de leerlingen in de groepen 5 t/m 8 een vragenlijst ingevuld en zijn er
gesprekken gevoerd met de jongere leerlingen om in beeld te krijgen hoe zij hier tegenaan
kijken. Vandaag hebben we alle gegevens naast elkaar gezet en een koppeling gemaakt naar

de theorie. We hebben samen bekeken waar onze kracht ligt en waar we kansen zien om
ons te ontwikkelen.
Gesprek met de bestuurster
Ook hebben Eric en Cecilia een terugkoppeling gegeven aan het team van het gesprek dat zij
gehad hebben met de bestuurster van Leerrijk, over de kwaliteit van het onderwijs op De
Veste. Voorafgaand aan het gesprek maken we een zelfevaluatie aan de hand van het
waarderingskader. In het waarderingskader staan de eisen van de inspectie, van Leerrijk. We
beschrijven in hoeverre we aan de inspectie eisen en aan die van Leerrijk voldoen. Zowel de
bestuurster van Leerrijk als wij zijn tevreden over de kwaliteit en onderwijsresultaten. We
hebben een hoog percentage leerlingen dat de streefdoelen behaald aan het einde van de
schoolloopbaan. Ons ontwikkelpunt ligt op het in beeld brengen van de
vaardigheden/doelen die we leerlingen aanleren (in de verschillende groepen) bij
wereldoriëntatie. Dit is een mooie stap vooruit, gezien het feit dat we steeds meer
doelgericht werken i.p.v. methode volgend.
Meer- en hoogbegaafdheid
Ook dit is regelmatig onderwerp van gesprek. We hebben met elkaar gesproken over welke
materialen er in de klas allemaal voorhanden zijn voor leerlingen die de leerstof gemakkelijk
aan kunnen. Deze materialen kunnen aangeboden worden als een leerling goed is in een
bepaald vakgebied.
Daarnaast hebben we afgesproken dat er binnenkort een leerlingbespreking plaats zal
vinden waarbij Simone (talentcoördinator) de leerlingen doorspreekt met de
groepsleerkracht en IB-er om te bekijken of alle leerlingen nog het juiste aanbod krijgen.
Engels
De werkgroep Engels heeft het team geïnformeerd over nieuwe methodes. We zullen ons
hier verder in verdiepen om tot een keuze te komen. De vraag in welke groep we met het
vak Engels willen starten, speelt hierbij een rol.

Inschrijven
Zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen zijn we gestart met het nadenken over de
formatie. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk om te weten hoeveel leerlingen er
ongeveer in gaan stromen. We willen u daarom vragen om broertjes en zusjes die komend
schooljaar 4 jaar worden alvast aan te melden voor 14 april. Het aanmeldformulier staat op
de website www.bsdeveste.nl/inschrijven. We kunnen ook een papieren versie aan uw zoon
of dochter meegeven als u dat prettiger vindt. Daarvoor kunt u contact opnemen via
info@deveste.nl

