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TERUGBLIK OP APRIL EN MEI
UITSTROOMNIVEAUS SCHOOLVERLATERS
CURSUS DE KRACHT VAN SPELEND LEREN

De terugblik
van Rob

Aan alle schooljaren komt een einde, zelfs aan een coronajaar.
Dit einde nadert snel, we zijn druk bezig met het invullen van de
jaarroosters en het opstellen van nieuwe onderwijsplannen. Met
het zogenaamde formatieplaatje zijn we bijna klaar. Er zullen niet
veel schokkende veranderingen plaatsvinden in onze formatie, we
blijven ongeveer op hetzelfde aantal leerlingen (we groeien licht).
Dit betekent dat u ervan uit kunt
gaan dat we weer met drie groepen
in Hellendoorn en met vier groepen
in de Kruidenwijk gaan werken.
Wat wel verandert, is de ondersteuning in de groepen. In de eerste
plaats hebben we juf Jeanette
uitbreiding van haar werkzaamheden kunnen bieden. Van 1 ½ dag
in de week, gaat juf Jeanette 3 ½
dagen voor ons werken. Verder zal
opnieuw een Lio-er (Leraar in opleiding) op de donderdagen en vrijdagen in de Kruidenwijk een deel van
de lesgevende taken over kunnen
nemen en krijgen nog een aantal
andere ROC- en PABO-studenten
een plek op onze school.

Het formatieoverzicht
krijgt u in de loop van deze
maand en daarin zullen we
u van alle details over de
inzet van ons personeel op
de hoogte brengen.
Daarnaast ontvangen alle basisscholen in Nederland veel extra
geld om de achterstanden die
eventueel zijn opgelopen door alle
coronamaatregelen, weg te kunnen
werken. Voor Reggewinde betekent
dit dat we een extra leerkracht in
kunnen zetten voor ongeveer een
hele baan. Hierover houden we u
op de hoogte, zodra alle plannen
zijn uitgewerkt en we voor die baan
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iemand hebben gevonden.
Het formatieoverzicht krijgt u in
de loop van deze maand en daarin
zullen we u van alle details over
de inzet van ons personeel op de
hoogte brengen.
Afgelopen week zijn de uitslagen
van de Eindtoetsen op de basisscholen binnengekomen. De ouders en
leerlingen van groep 8 zijn hiervan
inmiddels op de hoogte. We zijn blij,
maar niet verrast, dat de leerlingen van groep 8 weer goede scores
hebben behaald. Complimenten
daarvoor!
Ondanks dat we dit schooljaar met
een recordaantal schoolverlaters te
maken hebben, groeit onze school
nog steeds. De laatste weken merken we dat nogal wat ouders zich
alsnog aanmelden bij ons. Daarbij
gaat het niet alleen om 4-jarigen,
maar ook door verhuizingen of
omdat ouders op zoek zijn naar een
andere school. Kent u ouders die
ook op zoek zijn naar een school,
bijvoorbeeld voor hun peuter?
Geef gerust aan dat we hen graag
ontvangen voor een gesprek. Heeft
u zelf een peuter die nog opgegeven
moet worden, dan mag u ons dit
wel alvast kenbaar maken, zodat er
ook plek is voor uw kind.
Vriendelijke groet,
Rob Huberts
rob.huberts@varietas.nl

Nog even dit...
•

•

•
•

•

Vanavond is de ouderklankbordgroep van de MR. U
kunt nog meedoen via de
link in Parro.
Wilt u ziekmeldingen via
het absentieformulier op
onze website doen? Liever
niet telefonisch.
Geeft u de rapportmap
weer mee naar school?
Er zijn nog vacatures voor
de oudergeleding van de
MR. Wilt u zich nog aanmelden? Stuur dan een
berichtje naar de MR.
Kunt u de privacyvoorkeuren van uw kind in Parro
nog eens nalopen? Er zijn
nog niet van ieder kind alle
voorkeuren opgegeven.

Welkom
bij ons op school!
Sylas Knobben
Jelle Bijkerk
Joris Bijkerk
Veerle Otto

Kalender
• dinsdag 8 juni
Ouderklankbordgroep MR
• woensdag 16 juni
MR vergadering
• donderdag 17 juni
Rapportgesprekken
• vrijdag 18 juni
Studiedag (leerlingen vrij)
• maandag 21 juni
Rapportgesprekken
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Cursus onderbouwleerkrachten

De kracht van spelend
leren
In onze schoolvisie staat dat we willen dat iedereen met plezier
leert. Dit doen we vanuit het besef dat spel de ultieme vorm van
leren is. Albert Einstein zei ooit: “Play is the highest form of research”. Vrij vertaald: spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van
kinderen, omdat het hun ontwikkeling enorm stimuleert.
Daarom zijn de onderbouwleerkrachten aan de cursus ‘De Kracht
van Spelend Leren’ begonnen onder
leiding van Lianne Hoekstra. Zij is
kleuterspecialist en weet veel over
het meer betekenisvol maken van
van spelactiviteiten.
De basis van goed spel ligt in het
creëren van een rijke leeromgeving.
De leerkrachten leren hierbij om het
hoekenwerk zo aan te passen, dat
de mogelijkheden tot leren vergroot
worden. We gaan ook de kleuters
hier meer bij betrekken, zodat de
betrokkenheid zal toenemen.
De kleuters werken altijd al thematisch bij ons, maar tijdens de cursus
zoeken de onderbouwleerkrachten
hier verdieping in. Zo zal verhalend
ontwerpen een grotere rol bij het

thematisch werken in kunnen
nemen en zullen de hoeken een
rijkere leeromgeving worden voor
kinderen die meer aankunnen. Hun
executieve functies zullen dan meer
gestimuleerd worden. Ook verdieping bij het spel op het schoolplein
komt aan bod.

Nieuwe toiletten

De afgelopen tijd heeft locatie
Hellendoorn even overlast van
de verbouwing gehad, maar het
resultaat mag er zijn: alle toiletgroepen zijn vernieuwd!
De leerlingenraad zal hier tevreden mee zijn, want het stond
al een aantal jaar hoog op hun
lijstje van zaken die verbeterd
konden worden.

Naast het anders inrichten van
hoeken en de leeromgeving, zal ook
spelbegeleiding aan bod komen.
Met de handreikingen over gericht
observeren en het positief beïnvloeden van spel, gaan de leerkrachten
de komende maanden aan de slag.
Tijdens de cursus wordt ook de
theoretisch grondslag nog eens
herhaald, zodat de leerkrachten het
in de praktijk kunnen toepassen.

Uitstroomniveaus schoolverlaters en Eindtoets
De Eindtoets is een toets die de onderwijsinspectie gebruikt om
onze leereffectiviteit te meten. Maar ook voor onszelf is het één
van de meetinstrumenten om onze kwaliteit te blijven monitoren.
Toch zien wij meer relativiteit in deze scores dan de overheid of
allerlei lijstjesmakers in de media soms doen.
De adviesniveaus van de Eindtoets
zijn in enkele gevallen lager dan de
adviesniveaus die we de kinderen
zelf geven. Dat komt omdat we
voor een beperkte groep leerlingen
(met name de hoogbegaafde leerlingen) ons minder laten leiden door
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de prestaties van onze kinderen
krijgt u dus niet van de Eindtoetsscores, maar van de adviezen die
we zelf gegeven hebben. Hier een
overzicht van de uitstroomniveaus
die we dit jaar geadviseerd hebben:

CITO- of Eindtoetsscores. Deze blijken vaak niet voldoende de mogelijkheden van de kinderen in kaart te
kunnen brengen. We steunen dan
meer op gegevens uit intelligentieonderzoeken en andere waarnemingen. Het meest reële beeld over
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Terugblik op april en mei
Ondanks dat veel activiteiten door corona niet kunnen doorgaan, hebben we toch nog veel gezellige
activiteiten ondernomen!

Schoolkamp groep 8K
De regenachtige fietstochten konden de sfeer
niet bederven tijdens het
kamp van groep 8K! De
groep heeft genoten van
alle activiteiten en de
omgeving bij de Wolfskuil
in Ommen. En een kampvuur hoorde er natuurlijk
bij!

Klassenorkest
5/6K en 7/8K
Voor deze
groepen kon het
dit jaar op onze
eigen locatie en
in een ingekorte
versie toch nog
doorgaan. De
kinderen konden
zo nieuwe instrumenten leren
bespelen.

Afkoelen met ijsjes!
Tijdens de warme dagen van afgelopen week namen op beide locaties
kinderen zelf het initiatief om dan
maar ijsjes voor de hele school te
halen. Dat was een welkome afkoeling en verrassing!

Koningsspelen
Op beide locaties zijn de
Koningsspelen gevierd
met spelactiviteiten op
het plein. Hierbij hielpen
de oudere kinderen vaak
de jongere kinderen bij
de spelletjes.Bij locatie
Hellendoorn was ook
nog een vrolijke fotoshoot! Natuurlijk begonnen we de dag met het
zingen van het Koningsspelenlied van dit jaar.

4

Reggewinde Nieuws

