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Datum

Activiteit

Wie

12-14 februari 2019
15-02-2019
15-02-2019

Adviesgesprekken groep 8
Uit en thuis eten
Weeksluiting Slot:
Ochtend Goudensteijn
Middag Camelot en Beeckelot
Weeksluiting Park: Middag
Paleispark + Kasteelpark
Carnavalsviering
Start vakantie 14.00 uur
Studiedag

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

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

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

FLITS!

Agenda

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

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

SCHOOLNIEUWS
Pauline
In tegenstelling tot wat we de vorige
keer in de Flits vermeldden, hebben
we deze week gezamenlijk besloten
dat Pauline niet zal terugkeren op
Antonius Abt. Haar re-integratie zal
zich gaan richten op het vinden van een fijne werkplek buiten onze
school. We wensen Pauline veel succes en plezier bij deze zoektocht.
Over haar afscheid van school zullen we u op een later moment
informeren.

Studiedagen met het team

9

Studiedagen met het team
Vraagt u zich wel eens af wat we allemaal doen op onze studiedagen? Op schoolniveau werken
wij voortdurend aan onze schoolontwikkeling. Dit jaar hebben we daarbij de focus op spelling
gelegd, maar we zijn ook bezig met het formuleren van ons nieuwe meerjarenbeleidsplan
(schoolplan) en met het analyseren van school- en groepsresultaten. Dat alles doen wij met
het gehele team op de studiedagen.

Resultaten spelling CITO Midden (januari 2019)
In de eerste Flits van dit schooljaar las u onderstaande tekst.
Omdat we het ontwikkelen van persoonlijkheid, kennis én vaardigheden
belangrijk vinden bekijken we elk jaar op welk gebied dit schooljaar de
focus zal komen te liggen. Om onze focus te bepalen kijken we naar het
welbevinden, de sociale en cognitieve ontwikkeling van de kinderen.
Daarnaast kijken we naar de methodes die we gebruiken en de feedback
die we vanuit het team en onze omgeving krijgen. Op basis hiervan hebben we dit jaar ervoor
gekozen om onze focus te leggen op het vakgebied spelling. Met het team zijn we bezig om de
spellingcategorieën te verdelen over het schooljaar en zijn we met elkaar in gesprek om ervoor
te zorgen dat er een doorgaande lijn is in de manier waarop we de verschillende
spellingcategorieën aanbieden aan kinderen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de leertijd die
besteed wordt aan “spellen”. Concreet betekent het dat u de woorden van de week in elke
stamgroep aan de wand ziet hangen. Op maandag en woensdag worden de woorden
aangeboden, op dinsdagen donderdag met coöperatieve werkvormen geoefend en op vrijdag
volgt een dictee. Aan het einde van een periode maakt het team met elkaar een analyse en
spreekt vervolgstappen af.
We zijn er enorm trots op om te kunnen mededelen dat onze aanpak zijn vruchten af begint te
werpen. In alle groepen is een stijging van de niveauwaarde te zien ten opzichte van de vorige
CITO toets (juni 2018). Groep 4 heeft het hoge eindresultaat van groep 3 goed vast weten te
houden. De groepen die het meest gestegen zijn in niveauwaarde zijn de groepen 7 en 8.
Natuurlijk zijn we nog niet klaar met onze ontwikkeling rondom spelling en hebben we nog
mooie stappen te zetten. Daarna moeten we aanpak nog verankeren/borgen in ons
onderwijsaanbod en aanpak.
We danken deze mooie resultaten aan een goed plan van aanpak, goede externe begeleiding,
goede sturing door de spellingsspecialisten, goede en contentieuze uitvoer van de aanpak door
de groepsleiders, uw betrokkenheid maar vooral door het harde werken van elk kind op onze
school!

Zijn de broertjes en zusjes al ingeschreven?
Wij zijn al weer druk bezig met de prognose en formatie voor
het komende schooljaar. Zijn alle broertjes en zusjes, die
volgend schooljaar 4 worden, al ingeschreven? En ook alle
leuke buurkinderen? En neefjes en nichtjes?
Laat het ons even weten en informeer bij Barbara, Sonja of
Merel naar een inschrijfformulier.

Chomebooks en Google classroom
Anno 2019 worden er andere vaardigheden van kinderen gevraagd dan bijvoorbeeld 20 jaar
geleden. De vaardigheden die tegenwoordig worden gevraagd, worden ook wel de 21 century
skills genoemd.
 ‘ICT basisvaardigheden’ is één van die 21 century skills.
In de bovenbouw op locatie Slot (locatie Park volgt snel) zijn we in fases gestart met Google
Classroom, een mooi voorbeeld van ICT in het onderwijs. Google Classroom is een nieuwe

toepassing voor de onderwijskundige markt. Een digitale omgeving waarin groepsleiders en
kinderen opdrachten kunnen uitwisselen (bron: kennisnet.nl).
Kinderen leren nieuwe ICT vaardigheden, hebben
direct contact met de groepsleider en
werken gestructureerd in hun eigen leeromgeving. Het
materiaal is eenvoudig te openen en het werken in
Google docs heeft veel overeenkomsten met Microsoft
Word. Daarnaast kunnen er instructi efilms worden
toegevoegd aan de opdrachten, zodat kinderen ook
nog extra instructie kunnen opvragen over een
leerdoel. Voor de groepsleider is Google classroom
overzichtelijk, omdat hij/zij in één oogopslag het werk
van de kinderen kan zien. Ook kan hij/zij direct
feedback geven op het gemaakte werk, waardoor
kinderen goed weten wat er van ze verwacht wordt en
waar zij zich nog kunnen verbeteren.
We zitten nog in het beginstadium van deze ontwikkeling, dus lopen we nog wel tegen kleine
dingen aan. Vooralsnog zijn de voordelen echter vele malen groter. We willen we kinderen goed
voorbereiden op het voortgezet onderwijs, waar ze ook veelvuldig gebruik van chromebooks,
laptops, Google classroom etc. maken. In de praktijk betekent dit dat alle kinderen in de
bovenbouw een Google account hebben (of zullen krijgen), waarmee ze kunnen inloggen op het
domein van Antonius Abt. Na groep 8 wordt dit account verwijderd.

Onderwijsstaking 15 maart 2019
De onderwijsvakbonden organiseren op
vrijdag 15 maart een landelijke staking voor
zowel het basis- en voortgezet als het hoger
onderwijs. We staken voor hogere salarissen
en verlaging van de werkdruk. De hoge
werkdruk maakt de huidige salarissen
onaantrekkelijk en veel mensen vertrekken
door die werkdruk of vallen weg.
Het water staat ons aan de lippen en de
tekorten nemen alleen maar toe. Het is bijna onmogelijk geworden om mensen te vinden die
voor de groep willen staan. Daarnaast wordt de instroom bij de lerarenopleidingen de komende
jaren minder.
In Nederland is staken een recht en landelijk gezien is de actiebereidheid is groot.
Waarschijnlijk is dat ook op onze school het geval. Aanstaande woensdag is er een overleg
gepland met alle basisschoolbestuurders uit ’s-Hertogenbosch en zullen we al dan niet een
gezamenlijk standpunt innemen. Wij berichten u zo spoedig mogelijk daarna over ons
standpunt met betrekking wel/niet sluiten van de school.
We willen u op voorhand vragen om er rekening mee te houden dat er op 15 maart geen lessen
zullen zijn en de school gesloten is, temeer omdat er die dag geen enkele invaller beschikbaar is
en ik verwacht dat de stakingsbereidheid op onze school groot zal zijn. Om ons standpunt te
bepalen voeren wij ook overleg met basisschool de Matrix.

Gesprekken en inschrijven
In de week van 18 maart en 25 maart zijn de gesprekken met kinderen groepsleiders en
ouder/verzorger.
Deze keer hebben de gesprekken een iets andere invulling, omdat we nu geen portret op papier
meegeven aan de kinderen. Bij dit gesprek zijn de brede ontwikkeling, de observaties in de

groep en de resultaten het uitgangspunt voor het gesprek. Samen kijken we terug op de
leerdoelen van afgelopen periode en maken we afspraken over de leerdoelen voor komende
periode. Aan het einde van het schooljaar krijgen de kinderen een oor groepsleiders
geschreven portret.
Midden- en Bovenbouw
Het uitgangspunt voor het gesprek is deze keer:
 Het eigen portret dat de kinderen zelf invullen op school;
 Het de bono-gespreksvoorbereidingsformulier dat je samen
met je kind invult;
 De bevindingen van de groepsleider vanuit observaties en
groepsbespreking met IB;
 De ontwikkellijn met resultaten.
Het de Bono-voorbereidingsformulier sturen wij mee met de
uitnodiging voor het inschrijven voor het gesprek. U kunt het ook
terugvinden bij documenten in Schoudercom. Wij willen u vragen het
de Bono-voorbereidingsformulier voor de carnavalsvakantie in te
leveren bij de groepsleider ter voorbereiding van het gesprek.
Onderbouw
Het uitgangspunt voor het gesprek bij de onderbouw is:
 Het de Bono-voorbereidingsformulier dat je samen met je kind invult
 Onze observaties.
Het de Bono-voorbereidingsformulier sturen wij mee met de uitnodiging voor het inschrijven
voor het gesprek. U kunt het ook terugvinden bij documenten in Schoudercom. Wij willen u
vragen het de Bono-voorbereidingsformulier in te leveren voor de carnavalsvakantie bij de
groepsleider ter voorbereiding van het gesprek.

Inschrijven voor gesprekken
In de komende week stuurt de groepsleider via Schoudercom een
uitnodiging om in te schrijven voor de portretgesprekken. Voor deze ronde
kunnen ouders/verzorgers die meer kinderen op school hebben inschrijven,
zodat de gesprekken van hun kinderen op elkaar aan sluiten. Het is fijn als
er een kwartiertje tussen de gesprekken zit i.v.m. wisselen van lokaal en
mogelijk uitlooptijd.
Eerste ronde:
 De inschrijving voor gesprekken voor ouders/verzorgers die meer kinderen op school
hebben staat open van 11 tot en met 19 februari.
Tweede ronde:
 De inschrijving voor alle andere ouders/verzorgers staat open van 20 februari tot en
met 1 maart.
Denkt u met de kinderen aan het invullen en inleveren van het De Bono
voorbereidingsformulier? Wij verheugen ons weer op de gesprekken!

Enquête PR
De PR werkgroep heeft een enquête uitgezet op 16 december 2018 in Schoudercom.
Geweldig dat van de 510 ouders 207 ouders hadden gereageerd op de vragen van de PR
werkgroep.

Ouders gaven onder andere in de enquête aan dat ze
onze school hebben gevonden via de website en dat ze
ook denken dat we op deze manier het beste nieuwe
ouders kunnen benaderen. Ook gaven 156 ouders aan dat
we misschien nieuwe ouders het beste kunnen benaderen
door een open middag of avond te organiseren.
De werkgroep gaat aan de slag met de verzamelde
informatie vanuit de enquête en gaat indien mogelijk
gebruik maken van de hulp die ouders via deze enquête
hebben aangeboden. Nogmaals bedankt voor het
invullen.

Viering van Carnaval 1 MAART 2019 locatie SLOT
Op vrijdag 1 MAART 2019 vieren wij Carnaval op school. Dit jaar is het thema:
“OETELDONK LEEFT!”
Alle kinderen mogen verkleed komen. Iedereen start in de eigen groep. Fijn als de kinderen deze
dag fruit en drinken meenemen en lunch. We hebben dit jaar geen optredens maar een
optocht! De optocht zal om 10 uur vertrekken en trekt door het slot. Voor de exacte route komt
er nog een plattegrond te hangen op het Jenaplein. Het is leuk als er veel papa’s, mama’s, buren,
opa’s en oma’s komen kijken! Komen jullie ook?
Zorgen jullie er voor dat de kinderen geen losse attributen,
confetti en spuitbussen meebrengen en dat de enge maskers
en nep pistolen en nep messen ook in de verkleedkist blijven?
Wil je toch graag wat meenemen? Papieren serpentine zijn van
harte welkom.
Wie kan de optocht muzikaal begeleiden? Wij horen we het graag!
Mail hiervoor naar Monique: mon.vangrinsven@antoniusabt.nl
We gaan er een leuk feestje van maken! Om 14.00 uur begint de
carnavalsvakantie.

Viering van Carnaval 1 MAART locatie PARK
Op vrijdag 1 maart vieren wij Carnaval op school. Dit jaar is het
thema:
“Antonius Art Center komt tot leven!”
Alle kinderen mogen natuurlijk verkleed naar school komen en de
kinderen nemen gewoon fruit en drinken mee naar school.
Vorig jaar was de warme lunch een groot succes, dus dat gaan we dit jaar herhalen. De
boterhammen mogen thuis blijven!
Iedereen start in de eigen groep. Vervolgens gaan we in de speelzaal genieten van iedere
groep. We laten namelijk per groep een optreden aan elkaar zien. Dit is op school voorbereid en
is wegens ruimtegebrek helaas niet voor ouders toegankelijk.
Vanaf 11:00 uur zijn er voor de kinderen diverse activiteiten, voor ieder wat wils.
Hulp is welkom, heb je daar zin in...geef dit dan zsm door aan de stamgroepouder of de ER.
Zorgen jullie er voor dat de kinderen geen losse attributen,
confetti en spuitbussen meebrengen en dat de enge maskers en
nep pistolen en nep messen ook in de verkleedkist blijven? Wil je
toch graag wat meenemen? Papieren serpentine zijn van harte
welkom.
We gaan er een leuk feestje van maken! Om 14.00 uur begint de
carnavalsvakantie.

