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TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND
PROJECT ‘DE REGGE VERBINDT’
VERSLAG INSPECTIEBEZOEK

op de afgelopen maand
Reggewinde naar NK schoolschaken
Hoera! Onze schakers zijn door naar het NK Schoolschaken. We waren met maar liefst 2 teams afgevaardigd naar de Overijsselse kampioenschappen. Op zaterdag 23 maart heeft
het team van Felix, Charlotte, Tiemen
en Torben de tweede plaats behaald.
Daarmee zijn ze geplaatst voor het NK op
8 en 15 juni in Gouda. Het andere team
behaalde een heel verdienstelijke achtste plek. De lessen van Bob Faber zorgen
ervoor dat deze schaaktalenten dit jaar
extra kunnen uitblinken!

Dalton-

doedag

Op woensdag 20 maart was de
Nationale Daltondag. Ook wij
stelden onze school open voor
bekenden en andere geïnteresseerde personen. Beide locaties
zijn goed bezocht. In de klassen
waren veel opa’s, oma’s en ouders
die keken hoe het onderwijs van
hun (klein)kinderen tegenwoordig gaat. Daarnaast mochten we
ook rekenen op belangstelling van
nieuwe ouders. Na een rondleiding
en een gesprek waren een aantal
zo enthousiast over wat daltononderwijs hun kind kan bieden, dat ze
direct besloten tot inschrijving. Dat
vinden we natuurlijk heel fijn.
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Studiedag
Op vrijdag 22 maart waren de leerlingen vrij, omdat wij als personeel een studiedag hadden. Op de agenda voor het ochtendprogramma stond onder andere een terugblik op het inspectiebezoek. We hebben samen gekeken met welke adviezen we snel
aan de slag zouden kunnen en welke we voor een later tijdstip
op de agenda zouden zetten. Natuurlijk hebben we stilgestaan
bij de positieve indruk en complimenten die we te horen hebben gekregen. Daarna hebben we de schoolbespreking gehouden. Hierover leest u meer onder het hoofdstuk ‘Opbrengsten
CITO-toetsen’. Nadat de resultaten van de school en de verschillende groepen per vakgebied waren bekeken, hebben we
ruim de tijd genomen om verschillende leerlingen met elkaar te
bespreken en elkaar adviezen gegeven.
De studiedag werd afgesloten met het verder werken aan
ons nieuwe schoolplan, waarmee we vanaf het begin van het
nieuwe schooljaar gaan werken.

Techniekdag
De groepen 7 en 8 van beide locaties hebben op 12 maart een tweetal techniekbedrijven bezocht op industrieterrein Groot Lochter. Metaalbedrijf
Vidra en Spuitbedrijf Kamphuis waren zo gastvrij om de deuren ‘s ochtends
voor de kinderen en ‘s avonds voor de ouders open te stellen. Tijdens de
techniekdag waren er leerlingen van het Technasium van Reggesteyn
om de kinderen te begeleiden bij een technische opdracht. Het was een
leerzame ochtend, waarbij de kinderen een goed beeld kregen van welke
beroepsmogelijkheden er zijn op technisch gebied.

Kalender
april/mei
• 9 april
Praktisch verkeers
examen gr 7/8
• 10 april
Schoolvoetbal
• 12 april
Koningsspelen
• 16 en 17 april
IEP Eindtoets gr 8
• 18 april
Eierfeest
• 19 april
Goede Vrijdag
kinderen vrij
• 22 april t/m 3 mei
Meivakantie
• 7 mei
Spreekuur Schoolmaatschappelijk werk loc K
• 15 mei
Minischoolvoetbal
toernooi
• 20 mei
Schoolreisje
• 24 mei
Zomercafé loc H

Romé Schoppink
Flynn Manenschijn
JessieJay Scharphof
Jayden Turner
Marrit Snellink
Tygho Reukers
We wensen jullie een
hele fijne tijd bij

ons op school!
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Na een succesvol eerste jaar
heeft afgelopen week een
nieuwe projectweek rondom de
Regge plaatsgevonden. Waar
in het eerste jaar de thema’s
Spelen, Proat’n, Eten en Herdenken centraal stonden, zijn de
leerlingen deze keer aan de slag
gegaan met de thema’s: Aan het
werk, Verkeer en vervoer, Ons
dorp en Volg de rivier.

De Regge

verbindt
Aan het werk
De leerlingen van groep 1 en 2 (en
groep 3 van de locatie Hellendoorn)
gingen op onderzoek uit in de
molen. Ze brachten een bezoek
aan korenmolen De Hoop in
Hellendoorn. De leerlingen
maakten kennis met de molenaar.
Taalactiviteiten stonden in dit
thema centraal.

Verkeer en vervoer
De leerlingen van groep 3 (locatie
Kruidenwijk), 4 (en groep 5 van
locatie Hellendoorn) hebben
voorwerpen en oude foto’s van
vervoersmiddelen in verschillende
tijdsperioden onderzocht. Wat
wordt en werd vervoerd en op
welke manier vindt/vond dit
vervoer plaats? Extra aandacht ging
uit naar de rol van de Regge binnen
dit thema. De Regge als ‘snelweg’
en de bedrijvigheid langs de rivier,
de textielindustrie.
Ons dorp
De leerlingen van groep 5 en 6 van
locatie Kruidenwijk hebben de verschillen en overeenkomsten door de
jaren heen in hun dorp aan rivier de
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Regge ontdekt. Zij hebben onder
andere geleerd wat ‘meanderen’ en
‘kanaliseren’ is en wat dit voor de
Regge betekent. Veel namen vanuit de geschiedenis van gemeente
Hellendoorn klonken hen bekend in
de oren en hebben een heel andere
betekenis voor ze gekregen. Bijvoorbeeld Het Goudzoekerspad, Willem
de Clercq en Noetsele. Ze hebben
geleerd dat deze namen ergens
vandaan komen. Een wandeling
door het dorp met daarbij een foto
opdracht was onderdeel van dit
project.

Volg de rivier
De leerlingen van groep 6 (locatie
Hellendoorn), 7 en 8 zijn dieper
ingegaan op het cultuurhistorisch
landschap van de gemeente
Hellendoorn. De leerlingen doken in
het vrachtvervoer door de vernuftig
gebouwde zompen, het landschap
en een havezate langs de Regge. De
scheepskist ‘Enterse zompen op de
Regge’ was onderdeel van dit project. Tevens zijn de leerlingen op een
vaartocht met de zomp geweest.
De zomp voerde de leerlingen ‘door
de eeuwen’ heen.
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Opbrengsten CITO-toetsen
De maanden februari en maart stonden op het gebied van leerlingenzorg in het teken van het volgen van de ontwikkeling van de
kinderen met behulp van de CITO-toetsen.
We volgen de kinderen van groep 2
op het gebied van rekenen en taal.
De groepen 3 t/m 8 volgen we op het
gebied van technisch lezen, spelling,
rekenen, begrijpend luisteren (gr 3
t/m 5), begrijpend lezen (gr 6 t/m 8).
De uitkomsten van de toetsen geven
ons als school een beeld hoe de
school, een groep en de individuele
leerling zich hebben ontwikkeld op
een bepaald vakgebied.
Schoolbespreking
Met het team bespreken we de
resultaten op school- en groepsniveau tijdens de schoolbespreking.

Hierbij richten we ons op welke
ontwikkeling/stagnatie is waar te
nemen en wat er toe geleid heeft
dat deze ontwikkeling/stagnatie
heeft plaatsgevonden. We bespreken met elkaar waar in ons onderwijs aanpassingen nodig zijn en
welke aanpakken gewerkt hebben
en we daarom willen behouden.
Waarnemingen
Op schoolniveau zien we dat er op
de basisvakken geen grote verschuivingen hebben plaatsgevonden. We
zien dat de leesinterventie ‘tutorlezen’ in de groepen 3 t/m 8 op de

locatie Kruidenwijk heeft gewerkt
en het technisch lezen een groei
heeft doorgemaakt. Ook kunnen
we positief terugblikken op de
aanpassing bij het rekenonderwijs
door groepsdoorbrekend te gaan
werken. Bij het begrijpend lezen
hebben we geconstateerd dat onze
opbrengsten naar een hoger niveau
kunnen en met elkaar bekijken we
wat er nodig is om dit te realiseren
Volgende meetmoment
Het volgende moment waarop we
de voortgang gaan meten is in juni.
Nog voor de zomervakantie gaan
we met het team weer in gesprek
om deze resultaten te analyseren,
zodat we in het nieuwe jaar direct
voortvarend kunnen starten.

Verslag Inspectiebezoek
Op donderdag 21 maart is onze school bezocht door twee onderwijsinspecteurs. In november werd onze school ook al bezocht
voor een audit (een zelf aangevraagd onderzoek naar de kwaliteit van de school). Deze audit vond plaats in de Kruidenwijk,
het inspectiebezoek in Hellendoorn.
Thema-onderzoek
Dit keer ging het om een zogenaamd ‘thema-onderzoek’.
De beide inspecteurs hebben
vooral gekeken naar de manier
waarop de school de specifieke onderwijsbehoeften van
de zorgleerlingen beschrijft in
Handelingsplannen en zogenaamde Ontwikkelingsperspectieven. Daarbij wordt vooral
scherp gelet of de school de
doelen die behaald moeten
worden, goed beschreven heeft
en of deze doelen ook behaald
zijn. Verder werd ingegaan op
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de vraag of de school hulp en
advies van specialisten van buiten de school inschakelt, wanneer eigen expertise ontbreekt.
Bevindingen van de inspecteur
Omdat het om een thema-onderzoek ging, stelt de onderwijsinspectie geen inspectierapport
op. De bevindingen werden na
afloop van het bezoek mondeling besproken. Naast een aantal
tips en adviezen over de manier
waarop handelingsplannen
nog scherper ingevuld zouden
kunnen worden, werd de school

ook nadrukkelijk gecomplimenteerd. Zoals uit het auditbezoek
ook al bleek, gaven ook de beide
inspecteurs aan dat er een uitstekend pedagogisch klimaat
bestaat op onze school, waardoor de taakgerichtheid van de
leerlingen zeer hoog is. Ook over
de kwaliteit van lesgeven waren
ze erg tevreden; de leerkrachten
werden zelfs ‘toppers’ genoemd.
Mooier kun je een inspectiebezoek niet afsluiten.
Conclusie
De slotconclusie was dat de
onderwijsinspectie geen enkele
zorg heeft en geen reden ziet
binnen afzienbare tijd nog eens
langs te komen. Een mooi resultaat waar we trots op kunnen
zijn!
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Vreedzame school, blok 5:

‘We dragen allemaal
ons steentje bij’
Binnenkort starten we met
Blok 5: “We dragen allemaal ons
steentje bij” van de Vreedzame
School.
Algemeen
Blok 5 – We dragen allemaal een
steentje bij. We willen graag dat de
kinderen zich verbonden voelen met
de klas en de school. Dat kan alleen
als we kinderen het gevoel geven dat
ze er toe doen. Om dit te bereiken,
krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden. Binnen de school
is afgesproken waarover de kinderen
mee mogen denken en beslissen. Als

We willen graag dat de
kinderen zich verbonden
voelen met de klas en de
school. Dat kan alleen als
we kinderen het gevoel

bovenbouw weten dat al.
Een steentje bijdragen
gaat ook over het
uitvoeren van taken
binnen de klas en de
school. Dat begint
bij het uitvoeren van
opgedragen taken en
mondt uit in het werken met
klassencommissies. Bij een opgedragen taak gaat het om een soort
corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren
van die taak. Een klassencommissie
gaat verder. Een klassencommissie
bedenkt zelf wat ze doet, regelt de
organisatie en voert uit. Een klassencommissie kan zich bijvoorbeeld
bezighouden met de inrichting
van de klas. De klassencommissie
presenteert aan de hele klas wat ze
gedaan heeft of doet een voorstel.
De leerkracht is uiteraard op de achtergrond aanwezig.

geven dat ze er toe doen.
de kinderen zich betrokken voelen
bij de klas en de school, ontstaat een
positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in
de klas gebeurt. Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op
onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren
zijn speciaal opgeleide kinderen uit
de bovenbouw. Zij helpen kinderen
bij het oplossen van conflicten. Voor
de kinderen uit de onderbouw is dat
vaak nog nieuw. Daarom presenteren de leerlingmediatoren zich aan
de onderbouw en leggen uit hoe een
mediatie met leerlingmediatoren
werkt. De kinderen in de midden- en
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Inhoud lessen Blok 5
Bij de groepen 1-4 zijn de lessen
gericht op het:
• herkennen van boosheid bij jezelf
en de ander;
• leren omgaan met boosheid;
• weer goedmaken n.a.v. een conflict;
• leren zoeken naar oplossingen
voor een conflict;
• leren wanneer iets helpen is en
wanneer bemoeien;
• verschil tussen helpen bij een
conflict als scheidsrechter en helpen als mediator;
• leren dat je op school leerlingmediatoren kunt vragen om te helpen als je een conflict hebt.

Bij de groepen 5-8 leren de kinderen
een eigen bijdrage te leveren aan de
groep en aan de school:
• de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog
leuker te maken in de klas en op
school;
• de kinderen leren het verschil
tussen het louter uitvoeren van
opdrachten en het zelf bedenken
van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn
voor de groep;
• de kinderen leren werken met
klassencommissies en schoolcommissies.
Tips voor thuis
• Neem de tijd om naar het verhaal
van uw kind te luisteren als hij/zij
een conflict heeft.
• Bedenk samen oplossingen waar
iedereen tevreden over is.
• Bedenk samen met uw kind een
plannetje om het thuis nog gezelliger te maken en spreek af wie
wat doet.
• Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over dingen die u
wilt gaan doen, bijvoorbeeld het
kiezen van een bestemming voor
een dagje uit, maar dan zo dat
het voor iedereen leuk is.
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