NIEUWSBRIEF

8

31 januari 2018

Agenda
datum

activiteit

9 februari
16 februari
19 februari
26 februari
5 maart

Studiedag, kinderen vrij, ook NKK
Rapport mee
Deze week oudergesprekken
Voorjaarsvakantie t/m 4 maart
De geplande studiedag gaat niet door, kinderen moeten
gewoon naar school.

Rapport
Onderwijsontwikkelingen gaan razendsnel. We gaan steeds meer op weg
naar vormen van gepersonaliseerd onderwijs. Daarbij hoort dat een kind niet alleen maar
vergeleken wordt met een landelijk gemiddelde, maar dat er gekeken wordt naar zijn/haar
eigen ontwikkeling. Niet iedereen leert in hetzelfde tempo, dat betekent nog niet dat
je het niet goed gedaan hebt. We maken op De Meridiaan een kleine stap in deze richting
door het rapport een beetje aan te passen. Uiteindelijk is het de bedoeling te komen tot een
portfolio voor ieder kind, maar dat gaat niet in één keer.
Iedere ouder heeft een inlogcode voor het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem. Het
rapport dat uw kind mee krijgt is een uitdraai van dat ouderportaal en geeft een overzicht van
alle toetsen die gemaakt zijn. De komende tijd zal de rapportmap uitgebreid worden met
werk van kinderen, zodat het volgende rapport al weer meer op een portfolio gaat lijken.
Voor de oudergespreken willen we graag dat u vooraf het ouderportaal heeft ingezien.
Samen met de leerkracht bespreekt u daarna de vorderingen en het welbevinden van uw
kind(eren). Als u geen toegang tot het ouderportaal heeft, kunt u dit even doorgeven aan
de leerkracht.

Snappet in groep 8
Groep 8 wordt de komende maanden 'pilotgroep'. Ze gaan uitproberen of we met rekenen en
taal digitaal kunnen werken. Daarvoor gaan we gebruik maken van 'Snappet'. Alle leerlingen
in groep 8 krijgen een minitablet waarop ze de rekenstof, na uitleg, kunnen verwerken. Als
de som moeilijk is en je maakt een foutje, krijg je een makkelijker som. Als je het steeds
goed doet, worden de sommen steeds een beetje moeilijker. We noemen dat adaptief. Voor
taal geldt dat er gewerkt gaat worden vanuit leerdoelen.
Als de pilot goed uitpakt, gaan we de werkwijze uitbreiden naar anderen groepen.

Studiedag 5 maart gaat NIET door
Voor een aantal studiedagen zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van externen. Voor
de studiedag van 5 maart bleek dit een probleem, daarom gaat deze studiedag niet door,
daarvoor in de plaats komt een andere dag die we u z.s.m. doorgeven. De kinderen moeten
5 maart dus gewoon naar school.

Tulpenbroei in groep 6/7

Tulpenkar in De Meridiaan
Wij waren eerst naar P.E.T geweest dat is een
technische plaats met allemaal proefjes. Daar zagen de
tulpenjongens een kar staan met tulpen , je
kon inschrijven voor zo'n kar op je school dat deden ze.
En nu staat er een kar.
Wij, Nisanur & Malu, hebben geholpen met de kar in
elkaar te zetten. Eerst zetten we alles binnen, en toen
zetten we de kar in elkaar.
Hoe deden we dat ?
1.Eerst stokken in een plank zetten.
2.Toen de planken erop.
3.Daarna tulpen erop zetten.
4.En toen de stekker voor het led-licht(kleuren rood, wit, roze en blauw).
Met led-licht groeien de tulpen beter. Dat komt omdat het in de klas te donker is en met
led-licht is het niet te donker en ook niet te warm met 15 graden groeien ze het best.
Wij, groep 6/7, moeten voor de tulpen zorgen. We
moeten ze water geven anders gaan ze dood en niet
aankomen want anders gaan ze stuk.
We zijn nu plannen aan het maken wat we gaan doen
met de tulpen als ze bloeien. Hou het in de gaten ! Je zult
nog meer horen !
Nisanur & Malu

Overblijven
De overblijf op school wordt tot volle tevredenheid geregeld door de dames van De
Speelhaven. Ze doen het zo goed, dat het zelfs een beetje (te) druk wordt. Daarom aan u
allen het verzoek tijdig te melden wanneer uw zoon/dochter komt overblijven, zodat er altijd
gezorgd kan worden voor voldoende personeel. Liever niet pas 's ochtends melden dat ze
overblijven op school, maar even eerder plannen. Zo houden we het met elkaar overzichtelijk
en hanteerbaar voor iedereen. Alvast bedankt.

Vervanging NKK
Afgelopen dinsdag heeft juf Fleur afscheid genomen van de nieuwkomersgroep. Onze
nieuwe collega, juf Saskia kan pas na de voorjaarsvakantie beginnen. Daarom zal juf
Mascha Jonker in februari een aantal dagen komen in vallen. De overige dagen is juf
Liesbeth in de klas. Natuurlijk is juf Irma er gewoon elke dag.IN de volgende nieuwsbrief stelt
juf Saskia zich voor.

Lerarentekort in West Friesland
Alle schoolbesturen in West Friesland buigen zich momenteel over de problematiek rondom
het lerarentekort in de regio. Het wordt steeds lastiger goede leerkrachten te vinden op het
moment dat er iemand vertrekt.
In geval van ziekte is het bijna onmogelijk nog invallers te vinden. In de week voor de
kerstvakantie hebt u wellicht gemerkt dat ook op De Meridiaan ‘de rek er even uit was’
waardoor we zowel groep 8 als groep 3 een dagdeel naar huis hebben moeten sturen. De
scholen van Allure hebben een aantal richtlijnen opgesteld hoe we omgaan met deze
problematiek. Dit wordt besproken in het team en de MR.
In geval van ziekte of afwezigheid van leerkrachten zijn er voor ons op dit moment een
aantal opties:
o We proberen altijd eerst een externe invalkracht te krijgen, dit lukt in veel gevallen
niet
o Indien mogelijk lossen we het intern op. Een andere collega werkt bijvoorbeeld extra
o Als dit niet mogelijk is, verdelen we een klas over de andere groepen. Dit zorgt voor
extra belasting van de andere groepen en de overige leerkrachten en is daarom geen
structurele oplossing
o Wij zijn genoodzaakt de leerlingen vrij te geven. Wij brengen u dan zo spoedig
mogelijk op de hoogte. Als u niet in de gelegenheid bent uw kind(eren) op te vangen,
kunt u dat altijd op school melden.
Het komt ook voor dat een leerkracht zich 's ochtends ziek meldt. Rond 7.30 uur weten wij of
er een invaller beschikbaar is. Wij brengen u dan zo snel mogelijk per mail op de hoogte van
de situatie en de keuze die we hebben moeten maken.

Uit het nieuws:
Na een landelijk onderzoek in de afgelopen periode, bleek dat er voor bijna 1000
basisschoolklassen problemen zijn ontstaan door afwezige leerkrachten. 80 groepen zijn
naar huis gestuurd, 194 groepen verdeeld over andere groepen, 220 leerkrachten hebben
op hun vrije dag ingevallen en in nog eens honderden anderen groepen stonden
stagiaires, directeuren en onderwijsassistenten voor de groep. Dit is ook één van de
redenen, waarom de stakingsbereidheid in het basisonderwijs zo groot is.
Al een aantal jaar kiezen er steeds minder studenten voor de opleiding tot leerkracht
basisonderwijs en kiezen bevoegde leerkrachten voor een andere (aantrekkelijkere) baan.
Afgelopen jaren was dit al te merken rond de grote steden, maar nu ook zeer merkbaar in
West-Friesland.

