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Beschuit met muisjes
Benoeming collega’s Jonge Kind Groep
Verschuiving Prinsenhof
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Resultaten en wat een toets niet meet
Staking
Groepen volgend jaar
Luizen
Reminder: Inschrijven broertjes zusjes
Reminder: Voorbereiding kindgesprekken

Datum

Activiteit

Wie

01-03-2019
01-03-2019
11-03-2019
15-03-2019

Carnavalsviering
Start vakantie 14.00 uur
Studiedag
Staking kinderen geen
onderwijs
Start kindgesprekken
Uit en thuis eten
Studiedag
Pareltjesavond

Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O

18-03-2019
22-03-2019
29-03-2019
03-04-2019

Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O

GL = Groepsleiding; MT = Managementteam; K&O Kinderen en ouders;

FLITS!

Agenda

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

MR = Medezeggenschapsraad

SCHOOLNIEUWS
Beschuit met muisjes
Hoera, Hans is weer papa
geworden! Vrijdag 22 februari is
Tamara bevallen van een prachtige
zoon, Melle! Wij wensen Tamara en
Hans heel veel geluk met hun lieve
zoontje.

Groepsleiding Jonge Kindgroep locatie Park
We zijn enthousiast en blij dat de Jonge Kind Groep Engelen gaat
starten op 1 april aanstaande op locatie Park. Voor de vacature van
groepsleider JKG en onderwijsassistent JKG hebben in totaal meer dan
15 kandidaten gesolliciteerd.
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We zijn dan ook supertrots dat juist onze collega’s als allerbeste uit de sollicitatieprocedure
kwamen. Als groepsleider zijn benoemd Romy (maandag tot en met donderdag) en Marjon
(vrijdag). Als leraar-ondersteuner is Gemmy benoemd. We gunnen onze collega’s deze mooie
uitdaging van harte en wensen hen heel veel plezier in de Jonge Kind Groep. Samen gaan we er
de mooiste Jonge Kind Groep van de regio van maken en prachtige kansen bieden aan deze
jonge kinderen.

Verschuiving groepsleiding Prinsenhof
Omdat Romy naar de Jonge Kind Groep gaat als groepsleider zijn wij druk
bezig met het vinden van een goede oplossing voor de vacature (voor drie
dagen) die hierdoor ontstaat in Prinsenhof. Zodra we de vacature hebben
ingevuld zullen wij dit uiteraard met u delen. De verschuiving in Prinsenhof
betekent in elk geval dat Merel weer voor twee dagen groepsleider bij
Prinsenhof zal zijn.

Resultaten en wat CITO niet meet
Natuurlijk zagen wij het ook: “De RTL website” met een rapportcijfer voor alle basisscholen,
gebaseerd op de methode Dronkers. Onze school kwam daar niet al te best uit, wat voor onze
school geen nieuwe informatie was. Vanzelfsprekend hebben wij een uitstekend beeld van de
resultaten tussentijds en aan het einde van de basisschoolperiode. We zetten daarop ook zeer
gerichte acties, waarvan het verbeterplan “Spelling” een goed voorbeeld is. Hoewel de
berichtgeving van RTL correct is, met betrekking tot de score op de eindtoets, is het koppelen
van een RTL rapportcijfer hieraan zeer discutabel. RTL gaat uit van de CITO eindtoets en
knutselt cijfers uit de IEP, Route 8, Drempelonderzoek etc. om naar een rapportcijfer. Wist u
overigens dat CITO dit onderzoek bekostigt?
RTL vergelijkt scholen op basis van het opleidingsniveau van ouders, dat is de informatie die via
DUO te verkrijgen is. RTL houdt geen rekening (en kan dat ook niet) met:
• De soms ingewikkelde (al dan niet tijdelijk) persoonlijke omstandigheden van een kind;
• Het aantal kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (arrangement);
• De kinderen die wij onder onze vleugels nemen, omdat het op andere scholen niet goed
met ze gaat;
• De factoren die de eindtoets niet meet (daarover hierna meer).
De onderwijsinspectie doet dat wél!
De onderwijsinspectie heeft wettelijk de opdracht om de kwaliteit van scholen in kaart te
brengen en te beoordelen. De onderwijsinspectie is dé instantie die de kwaliteit van scholen kan
en mag beoordelen. Zij doet dat op basis van:
• Toetsresultaten;
• Gesprekken met kinderen en ouders;
• Observaties in de stamgroepen;
• Gesprekken met directie, locatieleiders en IB’ers;
• De visie en de ambities van de school.
De onderwijsinspectie heeft aan onze school voldoende
(basiskwaliteit) toegekend.
Tot slot sluit ik graag af met een afbeelding die weergeeft wat een
toets niet meet, maar wat wij zeer belangrijk vinden in ons
onderwijs. Dit omdat het vaardigheden/kenmerken zijn die elk
kind in de nabije en/of verre toekomst nodig heeft om als een
mooi mens op te kunnen groeien, die samen met anderen een
prachtige samenleving kan vormen.

Staking
Als school onderschrijven en delen wij de zorg die de
onderwijsbonden uitdragen. Op 15 maart aanstaande wordt
het werk neergelegd en actie gevoerd voor een betere
onderwijskwaliteit, een lagere werkdruk en een eerlijk
salaris. Daarnaast is het van groot belang dat er een goed
plan komt om het lerarentekort op te lossen en te
voorkomen dat onze kinderen straks geen groepsleider meer
hebben.
Na een inventarisatie onder teamleden, die werken op
vrijdag, moeten wij de conclusie trekken dat wij de school
niet open kunnen houden. Er zijn veel teamleden die gebruik
willen maken van hun stakingsrecht. Vervanging regelen
voor zoveel groepsleiders op één dag is in een tijd van
schaarste onmogelijk.
Ons doel is altijd goed onderwijs geven, maar door de staking op 15 maart is dat onmogelijk.
We begrijpen dat dit voor u, juist in deze week vervelend is. We hebben echter geen enkele
invloed op de stakingsdag.
Mocht het voor u lastig zijn om opvang te regelen dan zijn er binnen ons kindcentrum
mogelijkheden bij Eigenwijze Kinderopvang.

Groepen volgend schooljaar
Langzaam aan zijn de prognoses en de precieze leerlingaantallen van
schooljaar 2019-2020 bekend.
Dat betekent concreet dat we volgend schooljaar op locatie Slot
11 stamgroepen hebben (2x onderbouw, 4x middenbouw, 5x bovenbouw).
Op locatie Park hebben we 6 stamgroepen
(1x Jonge Kind Groep, 1x onderbouw, 2x middenbouw en 2x bovenbouw).

Op dit moment zijn we bezig om helder te krijgen wie in welke groep de groepsleider zal
worden. Na de meivakantie gaan we aan de slag met het verdelen van de kinderen over de
diverse stamgroepen.

Zijn de broertjes en zusjes al ingeschreven?
We hebben het al gevraagd…. maar zijn alle broertjes en
zusjes al ingeschreven? En alle leuke buurkinderen?
En neefjes en nichtjes? Laat het ons even weten en informeer
bij Barbara, Sonja of Merel naar een inschrijfformulier.

Gesprekken na de vakantie
Denkt u er nog aan om samen met de kinderen het De Bono-voorbereidingsformulier
in te vullen en in te leveren.
Het is fijn als we dinsdag 1 maart alle formulieren retour ontvangen hebben.

Luizen
Het is van belang dat u de haren van de kinderen regelmatig controleert op
hoofdluis. Luizen vinden het nu eenmaal fijn op sommige kinderhoofden. Na de
vakantie worden alle groepen weer gecontroleerd door de luizenpluizers. Mocht u
al weten dat uw kind hoofdluis heeft dan horen wij het graag, zodat we kunnen
inschatten of extra controle nodig is.

Bijna vakantie
Vandaag vieren wij nog een fijn carnavalsfeestje op school. Daarna gaat iedereen genieten van
een weekje vakantie! Op dinsdag 12 maart zien wij de kinderen allemaal weer. Wij wensen
iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie en voor wie nog even de stad in gaat…..

