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SUBSIDIE EXTRA HANDEN
VERSLAG OUDERKLANKBORDGROEP
TERUGBLIK: THUISWERKEN EN SNEEUWPRET

De terugblik
van Rob

Een crisis zoals waar we nu in leven, brengt veel (blijvende) veranderingen op gang. Er wordt wel eens gezegd dat de mens alleen
bereid is te veranderen als er een crisis is. Er zullen dus ook wel
mooie dingen tevoorschijn komen uit deze periode. Je merkt wel
dat mensen bewuster gaan nadenken over de dingen die altijd al
zo gedaan zijn. Moeten we die nog altijd zo blijven doen?
Zo vragen we ons af hoe zinvol
het afnemen van toetsen is. Nu de
leerlingen veel minder onderwijstijd
hebben gekregen, vragen we ons
af of we nog wel moeten toetsen.
Op het moment dat je toetst, kun je
namelijk geen instructie geven..
De bedoeling van het afnemen van
toetsen is in de loop van de geschiedenis flink verschoven. Het toetsen
is ooit ontstaan om de leerkracht te
ondersteunen om het individuele
kind beter te kunnen begeleiden in
zijn/haar ontwikkeling.
Het gebruik van toetsen is in de
loop van de tijd ver van die bedoeling afgedwaald. Van een hulpmiddel voor de leraar is het verworden
tot een verantwoordingsmiddel ter
beoordeling van hun prestatie.
De controlestructuur werd steeds
groter (in het onderwijs).

Met het toetsen van
leerlingen staat inmiddels
allang niet meer het
lerende kind voorop, maar
de handhaving van een
systeem.
Steeds meer schoolbesturen roepen
daarom op te stoppen met het verplicht afnemen van toetsen. Of en
hoe leraren nu toetsen inzetten, is
hun eigen professionele afweging,
waarbij de ondersteuning van de
ontwikkeling van de leerling het
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enige doel mag zijn. Kansen voor
kinderen, goed onderwijs is het
uitgangspunt.
Het toetsen van leerlingen op
zichzelf is een uitstekende zaak. Elk
kind heeft recht op (gelijke) kansen.
Toetsen is een manier om hen te
helpen deze kansen te optimaliseren. Het is van belang zicht op ontwikkeling te hebben, passend bij de
leermogelijkheden van ieder kind.
Elk kind is uniek, heeft talenten en
maakt een eigen ontwikkeling door.
In het onderwijs worden zogenaamde summatieve toetsen
gebruikt. Deze toetsen gaan uit van
ijking aan het gemiddelde. De zogenaamde formatieve toetsen volgen
het unieke kind in zijn/haar eigen
ontwikkeling volgen. De eindtoets
is per definitie een summatieve
toets en gaat voorbij aan de niet
lineaire ontwikkeling van kinderen.
Het mag duidelijk zijn dat ook onze
school staat voor goed onderwijs
voor alle leerlingen. Leren is een
proces dat zich continu afspeelt en
niet alleen binnen de schoolmuren
en op gezette schooltijden. Vakbekwame leraren zorgen voor blije
kinderen die veel leren en dragen
zo bij aan de school als lerende
gemeenschap. Voor het creëren van
gelijke kansen is verschil kunnen
maken noodzakelijk en daarin past
geen vast toetsrooster. Daar hoort
bij dat leerkrachten vanuit hun

professionele inzicht kunnen doen
wat nodig is om kinderen goed
te kunnen ondersteunen in hun
leerproces, kunnen toetsen wat en
wanneer dat nodig is. Zo werkt ook
onze school. We geven geen les aan
de ‘gemiddelde’ leerling, maar kijken
voor iedere leerling wat hij/zij nodig
heeft. We hebben hoge ambities en
een groot vertrouwen in de leerkracht en de leerling.
Binnen onze stichting is afgesproken dit schooljaar in maart nog
wel de Middentoetsen van cito af
te nemen, maar tegelijk na te gaan
denken over bovenstaande kwestie.
En als we de leerlingen van groep
8 een advies geven richting Voortgezet Onderwijs, is het inzicht de
leerkrachten en ouders belangrijker
dan de toetsuitslagen. We volgen de
meeste leerlingen al zo’n acht jaren
en samen met u als ouders kunnen
we aardig inschatten welke mogelijkheden er zijn.
Rob Huberts
Reageren? rob.huberts@varietas.nl
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Een fijne tijd gewenst!
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Een terugkoppeling

Eerste ouderklankbordgroep MR
Omdat dit jaar de mogelijkheden beperkt zijn voor ouders om
onderling in contact te treden over hoe ze het onderwijs op onze
school ervaren, heeft de oudergeleding van de MR een ouderklankbordgroep georganiseerd. Hierbij spraken ze met een tiental
ouders van beide locaties en uit verschillende groepen over een
aantal thema’s. Hieronder een verslag van wat besproken is per
thema. Het team neemt de ervaringen van de ouders mee bij het
maken van nieuw beleid.
Contactmomenten (in lockdownperiode)
Hier was over het algemeen tevredenheid over. Ouders gaven aan
dat er maatwerk werd geleverd, dat
er werd gekeken naar behoefte en
dat het aansloot bij de leeftijd. Toch
waren er ook wel verschillen per
leerkracht/leeftijdsgroep.
Er worden geen problemen ervaren
in het contact met school of tussen
ouders onderling.
Zorg en aandacht
De ouders geven aan tevreden te
zijn. Er wordt naar het individu
gekeken en ouders worden goed
meegenomen. Het kind mag er zijn
en er wordt gekeken naar wat er
nodig is om kind tot bloei te laten
komen. Ook merken ouders dat de
vroegsignalering van meerbegaafden beter gaat.
Er wordt soms wel t traagheid
ervaren in zorgtrajecten, maar dat
komt meer door regelgeving in het
algemeen. Er wordt gekeken naar
wat wel kan. Je mag jezelf zijn met
al je eigenheid. De school wordt als
sociaal en veilig ervaren. Nieuwe
leerling voelen zich snel thuis en het
zelfvertrouwen groeit.
Informatie van school naar
ouders
Voor de kinderen van groep 8 vraagt
de informatievoorziening over
schoolkeuze in coronatijd extra
aandacht. Verder vinden de ouders
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dat de informatie over bijvoorbeeld
rapport- en informatieavonden
vaak aan de late kant komt.
Onderwijsprincipes en
lesmethoden
Informatie over wat Daltononderwijs inhoudt wordt soms wel
gemist. Er mag meer informatie
over verspreid en ‘warm gehouden’
worden. Ook zou het fijn wanneer
er meer achtergrondinformatie
gegeven wordt in het begin.
Ouders geven aan niet altijd zicht
te hebben of hun kinderen ook
(af)maken wat van hen verwacht
wordt in de methodes.
Grotere lesmethodes zijn vaak duidelijk, kleinere projecten (vaak door
de school zelf ontwikkeld) mogen
wel wat meer duidelijk worden
neergezet en duidelijker zijn in wat
er van ouders gevraagd wordt qua
ondersteuning.
Verdiepende vragen
De samenwerking tussen oudere
en jongere kinderen bij bijvoorbeeld
het tutorlezen of bij het zwemmen
wordt als prettig ervaren.
Zij- of laatinstromers kunnen beter
geinformeerd worden over hoe alles
reilt en zeilt, bijvoorbeeld over gymtijden of Parro. Ook zou het fijn zijn
als als begrippen zoals Streetwise
en Swim to play meer toelichting
krijgen.

groep:
Volgende klankbord
???
.t. aanmelden
Een ieder kan zich t.z
via Parro

Tegemoet komen aan ontwikkelingsbehoeftes kind
Over het algemeen zijn de ouders
hier tevreden over, maar soms
wordt er per groep verschil ervaren
als het gaat om het aanbieden van
creatieve vakken.
Tegemoet komen aan zorgbehoeftes
Hier zijn de ouders de aanwezige
zeer tevreden over. Als aandachtspunt geven ze mee dat als het leerlingaantal groeit dat deze kracht
niet uit het oog verloren wordt.
Als klassen groter worden kan er
een zorg ontstaan over of de aandacht voor het kind nog wel blijft.
De tip voor de school is om deze
zorgen misschien tijdig te adresseren.Er zit ook een andere kant aan
deze groeiende aantallen, het zorgt
ook voor meer dynamiek in de klas.
Stevige basis voortgezet onderwijs
Ouders ervaren dat leerlingen van
onze daltoschool een betere voorbereiding hebben, vergeleken met
andere scholen. Ook de mate van
huiswerk sluit aan bij voortgezet
onderwijs. Reggewinde lijkt hierin
een kartrekker en voorbeeld hierin
voor andere scholen.

Deze klankbordsessie
wordt als zeer prettig
ervaren, herhaling hiervan
is een wens!
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Terugblik op januari en februari

Subsidie
Thuiswerken en sneeuwpret
Extra Handen
N.a.v. de tweede lockdown
heeft Varietas zich aangemeld
voor een, door de overheid,
beschikbaar gestelde subsidie.
De aanvraag is gehonoreerd
en zo is er voor alle scholen
van Varietas de mogelijkheid
gekomen om extra handen in
de school te krijgen voor de
periode van 1 maart tot aan de
zomervakantie.

De afgelopen twee maanden waren heel bijzonder. De tweede thuiswerkperiode vroeg veel van iedereen, maar bracht ook veel creativiteit en
plezier. Dat bleek wel uit de mooie baksels, tekeningen, werkstukken en
kunstwerken die de kinderen maakten. En toen we weer op school kwamen konden we de hereniging gelukkig vieren met veel sneeuwplezier!

Voor Reggewinde betekent dit
dat we voor ruim anderhalve
dag extra personeel kunnen
inzetten. Een aantal collega’s
zijn bereid om deze extra tijd in
te vullen.
Juf Martien zal op maandagochtend in Hellendoorn zijn.
In de Kruidenwijk gaan juf
Vanessa maandagochtend), juf
Miranda (woensdagochtend)
en juf Ina (1x in de twee weken
op vrijdagochtend) dit invullen.
We gebruiken deze extra inzet
om in de groepen te ondersteunen, maar ook om individuele
leerlingen of groepjes leerlingen extra te begeleiden.

Kalender
• wo 10 maart
MR vergadering
• do 11 maart
Voortgangsgesprekken
• di 16 maart
Voortgangsgesprekken
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