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20 MAART

EEN PASSEND ADVIES VOOR HET VO
FOTO’S VAN REGGEWINDE GOT TALENT
DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

op de afgelopen maand
Reggewinde got Talent
Op beide locaties is op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie een talentenshow geweest. Bij de voorrondes in de klassen konden alle kinderen hun
talent laten zien. Bij de schoolfinale was helaas niet voor iedereen plek. Maar
wat daar op het podium getoond werd was een prachtige show van talenten die de kinderen op de Reggewinde hebben! Zie ook de foto’s op p. 4 en 5.

Dani Schoppink
Livv Schoppink
We wensen jullie een
hele fijne tijd bij

ons op school!

Leerlingenraad kiest schoolreisjes
Op woensdag 27 februari is de leerlingenraad bij elkaar gekomen. Het
belangrijkste onderwerp tijdens deze vergadering was het doel van het
schoolreisje met elkaar te kiezen. De Ouderraad heeft de leerlingenraad
laten kiezen uit drie mogelijkheden. Nadat een poosje gegoogled was om
meer informatie over de mogelijke bestemmingen, werd er gestemd. Unaniem is besloten dat de leerlingen dit jaar met het schooljaar gaan naar………
Tja, en dat mag nog niet vermeld worden en moet een verrassing blijven!

Open dag een succes!
Tijdens, maar ook na de open dag in januari, hebben opvallend veel ouders zich
gemeld om meer informatie over onze school te krijgen. Velen daarvan hebben
besloten hun kind bij ons aan te melden. Fijn te merken dat steeds meer ouders
de weg naar onze school weten te vinden.

Ik-doelen
Zoals u weet is het portfolio van uw kinderen nog steeds in ontwikkeling. Elk jaar proberen wij een nieuw onderdeel bij u te introduceren.
In het rapport/portfolio dat u dit keer van uw kind zult zien is een
nieuw blad vinden. Dit “Dit vind ik”-blad bevat 4 van onze 5 pijlers
van het Daltononderwijs. Te weten verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflectie.
Per pijler hebben wij vijf/zes einddoelen vastgesteld die per 2 leerjaren behaald kunnen worden. Dit betekent dat er een “Dit vind ik”blad is voor groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Dit blad wordt zowel door de
kinderen als door de leerkrachten ingevuld. Hierin geven zij aan of
het einddoel gelukt, bijna gelukt of nog niet gelukt is.
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Onderwijscafé
Dit schooljaar zijn alle scholen druk bezig
met het schrijven van een nieuw schoolplan. Met dit nieuwe schoolplan, waarin
beleidsvoornemens beschreven staan,
werken we vanaf augustus 2019 tot
augustus 2023.
Natuurlijk beschrijft iedere school
zijn eigen beleidsplan, iedere school
heeft zo haar eigen ideeën en wensen die zij willen realiseren. Maar wij
zijn als ROOS-scholen ook op zoek
naar gezamenlijkheid. Veel zaken die
de komende jaren opgepakt zullen
worden, komen ook overeen met
andere ROOS-scholen. We willen dan
ook graag veel meer gaan samenwerken als scholen onderling. Als
Reggewinde gaan we bijvoorbeeld
de komende jaren veel energie steken in het verder ontwikkelen van de
Dalton-uitgangspunten, maar ook
in het onderwijs aan meer- en hoog-

begaafde leerlingen. Ook andere
ROOS-scholen willen zich op deze
zaken verder ontwikkelen. Samen
optrekken en leren van en met elkaar
kan daarbij heel effectief zijn.
Daarom is op woensdag 27 februari
een zogenaamd onderwijscafé
georganiseerd, waarvoor van iedere
ROOS-school twee ouders, twee
leerlingen en twee leerkrachten
waren uitgenodigd om mee te denken over het onderwijsbeleid van
onze ROOS-scholen. Als we naar
de opbrengsten van deze middag
kijken, valt aantal zaken op. Opval-

Open dag
Zoals u onder het kopje Daltononderwijs in deze nieuwsbrief kunt lezen,
houden we op woensdag 20 maart weer een open dag. De opzet is een
klein beetje anders dan de open dag in januari. Toen was het doel vooral
nieuwe ouders te interesseren voor onze school. De open dag in maart
heeft vooral als doel u als ouders (maar ook grootouders!) te laten zien op
welke manier wij Daltonschool zijn. U kunt vanaf 9 uur lessen bijwonen
van de klas van uw kind(eren) of van andere klassen. Ieder jaar mogen we
ook een behoorlijk aantal grootouders verwelkomen op deze open dag.
Natuurlijk kunt u ook ouders attent maken op deze open dag waarvan u
weet dat zij op zoek zijn naar een school voor hun kind.

Graag tot
ziens op onze
open dag op
woensdag
20 maart
van 09.00 tot
14.00 uur!
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lend veel aanwezigen gaven aan
dat een goede sfeer, een gevoel
van veiligheid en geborgenheid
voor hen erg belangrijk is. Ook het
betrekken van leerlingen en ouders
bij het onderwijsproces scoorde
hoog. Verder wilden veel aanwezigen dat de scholen zich nog meer
dan nu in gaan zetten om de talenten van leerlingen te ontdekken en
verder te ontwikkelen. Opvallend
is daarnaast dat geen enkele keer
genoemd is dat de opbrengsten en
resultaten voor de zogenaamde
basisvakken (rekenen, lezen, spelling) omhoog moesten.
We kunnen terugkijken op een
waardevolle middag waarbij vele
boeiende gesprekken gevoerd zijn
en we ook van elkaar konden horen
hoe het op de verschillende scholen
toe gaat.

Kalender
maart
• 12 maart
Techniekdag groep 7/8
• 12 maart
OR vergadering gezamenlijk
• 14 maart
Kindgesprekken
• 15 maart
Stakingsdag
• 19 maart
Kindgesprekken
• 20 maart
Daltondoedag
• 22 maart
Studiedag team,
kinderen vrij
• 26 maart
Spreekuur schoolmaatschappelijk werk
op locatie Hellendoorn
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Reggewinde got T
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Talent

Terugblik op de
thema-avond
Op dinsdagavond 26 februari hebben we een ouderavond
georganiseerd met als doel om met elkaar (ouders en personeel)
in gesprek te komen over de manier waarop we onderwijs geven.
Er is die avond vooral ingegaan op de vraag welke plannen we
als Reggewinde zouden moeten ontwikkelen om onze leerlingen
goed voor te bereiden op hun rol in de toekomstige samenleving.
Allereerst hebben we samen eens gekeken naar de veranderende
samenleving. We zijn in een snel tempo in een ander tijdperk terecht
gekomen. Dit betekent dat oude systemen, gewoontes en gebruiken
worden vervangen en vernieuwd. Beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan. Hoe ziet de samenleving er over vijf jaar uit? En over pakweg 60 jaar, de tijd waarop onze jongste leerlingen wellicht met pensioen gaan? Als alles zo snel verandert, wat moeten we onze leerlingen
dan aanleren? Welke vaardigheden zijn belangrijk? Welke kennis?
Na deze inleidende overwegingen zijn we als ouders en personeel
in het samenwerkingslokaal van de school in gesprek gegaan over
de invulling van ons onderwijs voor de komende jaren. Ook is nagedacht over de vraag van welke zaken we beter afscheid zouden kunnen nemen. De resultaten van deze avond kunt u teruglezen op het
whiteboard bij de ingangen van beide locaties.
We kunnen terug kijken op een boeiende avond! Mooi te ervaren hoe
waardevol het is om samen als ouders en school van gedachten te
wisselen en plannen voor onze leerlingen te ontwikkelen. Goed te
ervaren dat zoveel ouders actief mee willen denken over de toekomst
van onze school. Het is prettig werken als leerkracht op een school
waar je veel betrokken ouders tegen komt.
Het gesprek over ons beleid is daarmee natuurlijk niet afgelopen, het
begint nog maar net. In de Medezeggenschapsraad en tijdens team
overleggen wordt dit gesprek verder voortgezet, maar natuurlijk in de
toekomst ook op volgende thema avonden.
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Een passend advies voor
het voortgezet onderwijs
Op welk niveau heeft uw kind de meeste kans
van slagen in de eerste 3 jaar op het voortgezet
onderwijs? Deze vraag staat centraal als we als
basisschool een niveauadvies bepalen voor het
voortgezet onderwijs. De wetgever vraagt dus
niet om een startniveau, maar het niveau waar
uw kind in het derde jaar van de middelbare
school nog goede cijfers zal halen.

W

e kunnen natuurlijk niet in een glazen bol
kijken, maar op basis van resultaten en kindkenmerken kunnen we bijna voor elk kind
een passend advies geven. Uit terugkoppelingen van
het voortgezet onderwijs blijkt dat het merendeel op
hetzelfde niveau blijft of opstroomt en een klein deel
afstroomt.
Hoe verloopt het proces?
Eind groep 6 zitten we voor het eerst met ouders en
kinderen om tafel om te spreken over het uitstroomniveau dat we verwachten. Het lijkt misschien vroeg,
maar daarna is er nog maar effectief anderhalf jaar
om te werken aan de ambities. Uw kind heeft dan nog
voldoende tijd om de focus aan te passen en dit om te
zetten in resultaat. Maar het geeft ouders en school
ook de kans om tijdig de verwachtingen op elkaar af te
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stemmen. We noemen dit een oriënterend niveau-advies en hierbij houden we ruime marges aan, omdat er
in anderhalf jaar nog veel ontwikkeling mogelijk is.
Eind groep 7 geven we dan een voorlopig niveau-advies.
We hebben nu meer gegevens, waardoor we een preciezer advies kunnen geven. Er zijn geen marges meer,
we geven een advies voor één enkel niveau. We maken
dan afspraken over wat we nog willen bereiken voor we
medio groep 8 het definitieve niveau-advies geven. Met
dit voorlopige advies kunt u gericht open dagen bezoeken in het voortgezet onderwijs.
Medio groep 8 (in februari) geven we dan ons definitieve niveau-advies. Op dit niveau zal de leerling worden ingedeeld op het middelbaar onderwijs. Doorgaans
blijkt dit niet af te wijken van het voorlopige niveau-advies dat u in groep 7 kreeg.
Een niveau-advies, geen schooladvies
We geven alleen een advies over het verwachte haalbare niveau. U kiest zelf bij welke school voor voortgezet onderwijs u uw kind aanmeldt. Er is in de regio
genoeg keuze en we adviseren al om in groep 7 met uw
kind open dagen te bezoeken. Wij geven u tijdig een
overzicht van alle voorlichtingsbijeenkomsten en open
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dagen in de regio. Zo kunt u zich op tijd oriënteren om
medio groep 8 een school te kunnen kiezen die het best
bij uw kind past.
Hoe bepalen we het advies?
Het niveauadvies wordt niet alleen door de groepsleerkracht bepaald. Bij het overleg zitten de directeur, de
intern begeleider en de leerkrachten van groep 6, 7 en 8.
U krijgt dus een weloverwogen teamadvies en bent niet
afhankelijk van de inzichten van één enkele leerkracht.
Om de afweging te maken gebruiken we de gegevens
van CITO uit het leerlingvolgHet niveauadvies
systeem, eventueel aanvullende onderzoeken en kijken
wordt niet
we natuurlijk naar kindkenalleen door de
merken als leerhouding,
doorzettingsvermogen,
groepsleerkracht
motivatie, mogelijkheden en
bepaald.
interesses.
Bij twijfel zullen we eerder gaan voor het ‘groeimodel’
(op een haalbaar niveau instappen, op de middelbare
school zelfvertrouwen opdoen en dan opstromen), dan
het ‘vastloopmodel’ (op een te hoog niveau instappen,
waarbij het kind op de tenen moet lopen en dan door
vast te lopen moet afstromen). Hoewel we in enkele
gevallen in overleg met ouders om pedagogische redenen ook voor deze optie kiezen.
Wat zegt de wet over het advies?
Het advies van de basisschool is bindend. De middelbare
school moet het kind dus in een klas met minimaal dat
niveau plaatsen. De basisschool kan niet bepalen of het
kind in een dakpanklas komt. Daar gaat de middelbare
school over. We kunnen het wel aanvragen. Maar het
kan zijn dat een VO-school uw kind dan (vaak om organisatorische redenen) niet in een dakpanklas plaatst.
Welke rol speelt de Eindtoets bij het advies?
In april, nadat uw kind al is aangemeld bij de middelbare school, maakt uw kind nog de vanuit de overheid
verplichte eindtoets. Bij ons op school maken we de
IEP Eindtoets. Op basis van deze toets maakt IEP een
rapport met een niveau-advies voor de middelbare
school. Doorgaans is deze hetzelfde zijn als het niveau
dat wij eerder geadviseerd hebben. Een toets is een
momentopname en er kan dus ook een afwijkend
advies uitkomen. Geeft de eindtoets aan dat uw kind
een moeilijker niveau aankan, dan moet de basisschool
haar advies heroverwegen. Wij besluiten dan of we
ons eerdere advies bijstellen of niet en zullen dit met u
bespreken.
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Daltononderwijs
Nadat wij op 15 juni 2016 officieel Daltonschool zijn geworden, kunnen wij concluderen dat onze school al veel stappen heeft
gemaakt om een nog betere Daltonschool te
kunnen zijn.
Na de visitatie van de Daltonvereniging bleek
al veel in orde, maar er waren ook aanbevelingen. Dit betekende dat er een beleidsplan
gemaakt moest worden. Elk schooljaar wordt
een aantal onderwerpen besproken, vastgesteld en ingevoerd met en door het team.
De afgelopen jaren hebben wij al een aantal
mooie stappen mogen zetten.Hierbij valt te
denken aan het nieuwe portfolio/rapport, de
kindgesprekken, het invoeren van de Vreedzame
School, het groepsdoorbrekend rekenen en de
vernieuwde aanpak van de zaakvakken in de
vorm van wereldoriëntatie. Mooie onderwerpen
die nog steeds verder doorontwikkeld worden.
We kunnen ook al concluderen dat de plannen
die gemaakt worden nog steeds per schooljaar
gehaald worden. Daarbij zijn wij er van overtuigd dat we nog veel te doen hebben om het
Daltononderwijs nog beter tot zijn recht te
laten komen…..
Op de Nationale Daltondag woensdag 20 maart
bent u welkom om de sfeer te proeven en kennis te komen maken met ons onderwijs, de leerkrachten, de leerlingen en de ouders. Dit open
huis is op beide locaties van 9.00 tot 14.00 uur.
We vieren dan dat we een Daltonschool zijn
en laten zien wat dat inhoudt. Opa’s, oma’s,
ouders, vrienden en bekenden zijn allemaal
welkom om te kijken en mee te doen tijdens
de lessen.
Namens de Daltoncoördinatoren,
Suzen (K) en Ina (H)
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De Medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee en beslist
mee over diverse onderwerpen
op school en levert daarmee
een bijdrage aan de kwaliteit
van het onderwijs op school.
Over sommige onderwerpen
adviseert de MR de directie en
er zijn ook zaken waarin de MR
een zwaardere stem heeft via
instemmingsrecht. Deze rechten zijn bij wet geregeld.

W

ij behandelen de onderwerpen welke gaan over
alle kinderen, ouders en
leerkrachten. Ook veranderingen
binnen Stichting Roos en andere
locaties worden gevolgd door ons.
Dit doen wij tijdens de vergaderingen. We vergaderen ongeveer 7
keer per jaar. Wij besteden veel zorg
aan een goede vergadering. Deze
is inhoudelijk goed voorbereid, er is
een goed functionerende voorzitter
die ook de tijd bewaakt. Er worden
duidelijke besluiten genomen en na
afloop verschijnt een helder verslag.
Wie hebben zitting in de MR?
Leerkrachten: Lennert Bijl, Martien
Leussink en Miranda Schra
Ouders: Jacobus Postma (H),
Martin Middelkamp (H) en Maarten
Kurver (K).
Onze directeur Rob Huberts is veelal aanwezig om toelichting te geven
over de onderwerpen.
Wij zijn zichtbaar voor de ouders als
het gaat over onderwerpen zoals
fusie, beleid, formatie, schoolgids,
nieuwe vorm van de nieuwsbrief,

Wist u dat u een vergadering
bij kunt wonen en ook
vragen kunt stellen?
Dit kunt u aangeven via
mr@reggewinde.nl.
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ouderavond, werkdruk gelden, ontwikkelingen GMR...
Enkel belangrijke onderwerpen
welke altijd aan de orde zijn:
PR school en onderwijs: Vragen
die ten aanzien van dit onderwerp
aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Wat kunnen we doen aan
teruglopende leerlingenaantallen?
Is de groepsverdeling optimaal? Wat
is het plan om school en onderwijs
te promoten?
Onderwijsmethoden en
opbrengsten: Dit schooljaar
bespreken we onder andere de
invloed van groepsplanloos werken,
is de personele bezetting op een
goede manier ingezet, is specifieke
ondersteuning nodig in sommige
groepen en zien we ontwikkelingen
wel op tijd?
Uitkomsten enquête: Iedere twee
jaar vindt een enquête plaats onder
ouders en

leerkrachten. De uitkomsten hiervan worden in de MR besproken.
Zo wordt gekeken welke verbeterpunten er eventueel zijn en hoe dit
past in het schoolplan. Gekeken
wordt op welke manier de school de
communicatie naar ouders en naar
de schoolomgeving moet en kan
verbeteren.
Didactisch partnerschap: Dit
blijft een punt van aandacht. We
bekijken in de MR op welke manier
ouders kunnen deelnemen aan
zaken die hun kinderen en de school
aangaan.
Nieuwe directie: Onze school
heeft vanaf september 2017 een
nieuwe directeur, Rob Huberts. De
aanstelling is via het adviesrecht
van onze MR gelopen.
Ook heeft Stichting Roos een
nieuwe bestuurder, Berthold van
Leeuwen. De MR heeft Berthold
uitgenodigd voor de vergadering
op 13 februari op onze locatie in
de Kruidenwijk om
20:00 uur. We willen graag nader
kennis maken, de
onderwijsvisie en
de uitdagingen
waar we voor
staan met hem
bespreken.
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