Schoolnieuws







Complimenten
Nanja nieuwe uitdaging
Tips voor thuis in Schoudercom
Kom van dat dak af
Buiten gymmen
Monitoren/volgen van kinderen

Datum

Activiteit

08 juni

School weer open voor alle
kinderen
Groepsindeling naar ouders
Portret mee naar huis
Laatste schooldag.
Kinderen ‘s middags vrij

26 juni
29 juni
10 juli

Wie

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

SCHOOLNIEUWS
Complimenten
Het zit erop!
Het thuisonderwijs, de online lessen, het voor twee
dagen oer week naar school gaan, de roosters, de
thuiswerkplannen.

FLITS!

Agenda

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

We mogen weer 'gewoon' naar school!
Gister week heeft u van ons een bericht ontvangen
met allerlei informatie rondom de opstart en alles wat
op dit moment wel/niet mag/kan.
Vandaag de Flits die we starten met het uitspreken van onze
waardering. Waardering naar u als ouder(s) en waardering naar uw
kind(eren). We hebben het toch maar mooi gedaan met z'n allen! We
vinden het bewonderenswaardig om te zien hoe goed iedereen zich
steeds weer aan heeft kunnen passen aan de nieuwe plannen. Hoewel
het (lang) niet altijd makkelijk was; samen zijn we eruit uitgekomen!
We vinden het enorm fijn om zo veel positieve geluiden te horen. Dat
doet ons goed. Steeds hebben we geprobeerd de beste keuzes voor uw
kind(eren) en u te maken. Wetende dat het nooit voor iederéén een
goede oplossing zal zijn. Dan is het fijn om tevreden geluiden te horen
en terug te krijgen.
We hebben veel respect voor de inzet van u en uw kind(eren) de
afgelopen periode. Er is veel van jullie gevraagd en we vinden
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het enorm knap hoe u het allemaal heeft weten te organiseren met het thuisonderwijs en de
wisselende schema's. Daarvoor onze welgemeende complimenten!

Wij kijken terug op een bijzondere, intensieve periode. Dank aan de moderne techniek zodat we op
afstand toch steeds in contact konden blijven met elkaar. We hebben het als zeer waardevol ervaren
om op een andere manier met u en uw kind(eren) te communiceren en zo toch verbonden te blijven.
Met heel veel zin en vol goede moed gaan we de laatste periode5 weken van het schooljaar in.
We gaan er samen nog een paar fijne weken van maken, binnen de kaders van wat
mogelijk is.
Tot maandag!!

Nanja nieuwe uitdaging volgend schooljaar
Dit jaar heeft Nanja op locatie Park ons super fijn als co-teacher in de bovenbouw
ondersteund. Ook heeft zij voor beide locaties Breinsteijn vormgegeven. Na de grote
vakantie gaat Nanja een andere stap zetten. Dan gaat zij werken op de basisschool
Hoven in Rosmalen. Wij wensen Nanja super veel succes en plezier en wij danken haar heel hartelijk
voor haar fijne inzet in het afgelopen jaar.

Schoudercom leuke tips en ideeën voor thuis
In schoudercom staan steeds leuke dingen die u thuis kunt doen.
Deze keer hebben we leuke proefjes van Mad Science toegevoegd.

Kom van dat dak af, vraag het niet meer….. nanananana van dat dak af ……
We merken dat er regelmatig kinderen op het dak van de school zitten. Of eigenlijk ze zitten er niet, ze
trappen er de ventilatiekokers stuk. Naast het feit dat het hoge kosten met zich meebrengt, is het ook
nog eens gevaarlijk. Enkele ouders die dat ook gezien hebben, hebben de kinderen direct
aangesproken. Dat vinden wij heel erg fijn! Wat we minder fijn vinden is dat we horen dat de kinderen,
de ouders die hen aanspraken, een grote mond gaven. Natuurlijk realiseren we ons dat dit buiten
schooltijd gebeurt en wij hierop geen directe invloed kunnen uitoefenen. Daarom vragen wij u om ons
te helpen en het gesprek hierover met uw kinderen te voeren. Blijf vooral de kinderen erop aanspreken
als het weer gebeurt. Dan kunnen we er samen voor zorgen dat er geen onnodige kosten worden
gemaakt en alle kinderen veilig blijven.
Buiten gymmen
In het opstartprotocol stond het al vermeld, maar graag willen we er u
nogmaals op attenderen dat we vanaf volgende week weer gaan starten met
de gymlessen. Geheel volgens de richtlijnen van het RIVM, buiten. Wilt u
ervoor zorgen dat uw kind(eren) de juiste gymschoenen aanhebben of mee
naar school brengen die dag.
Monitoren/volgen van kinderen
De laatste CITO-toetsen zijn in januari/februari afgenomen. Die toetsen hebben we geanalyseerd en
naar aanleiding daarvan plannen gemaakt…. En daarna kwam CORONA. De school ging dicht, er werd
thuisonderwijs gegeven, we gingen weer gedeeltelijk op en pas nu gaan we weer helemaal open.
U begrijpt dat we met het uitvoeren van die plannen nog niet zijn gestart.
We willen ons onderwijsaanbod en onze aanpak afstemmen op waar de kinderen nu staan. Daarnaast
willen we ook weten welke effecten het thuisonderwijs op de kinderen heeft gehad. Met het ene kind is
het misschien in deze periode heel goed gedaan en met het andere kind juist niet. Wat we in deze
periode willen weten, is welke doelen beheerst dit kind al wel en welke nog niet. We willen het kind
NIET beoordelen, maar wél ons onderwijs afstemmen op wat het kind nodig heeft.
Daarom zullen we in deze periode vooral formatief toetsen d.m.v. het afnemen van methodetoetsen of
d.m.v. andere bewijsstukken en eigen observaties.

Dat doen we omdat:
 Kinderen uit dezelfde groep wellicht aan verschillende doelen hebben gewerkt of meer of minder
intensief aan eenzelfde doel gewerkt en misschien is er aan bepaalde doelen zelfs niet gewerkt;
 Een methodegebonden toets (Snappet) beter aansluit bij dat wat het kind geoefend heeft;
 De methodegebonden toets sneller te analyseren is en er beter en makkelijker feedback op
gegeven kan worden aan het kind;
 Ons onderwijsaanbod nauwkeuriger afgestemd kan worden op de groep en het kind.
We toetsen in de komende periode dus vooral dat wat geoefend is om vandaaruit het onderwijsaanbod
passend te maken. Een uitzondering hierop zijn de toetsen van Spelling en de DMT omdat:
 Spelling en DMT relatief kleine/eenvoudige toetsen zijn.
(spelling 2x een dictee en DMT maximaal 3 minuten lezen per kind);
 Het aanbod voor spelling deze periode “gewoon” is doorgegaan;
 DMT een goed en vlot zicht geeft op leesontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt vanaf 16
maart tot op heden.
In week 3 en 4 van het nieuwe schooljaar nemen we dan CITO Rekenen en Begrijpend lezen
af omdat:
 LVS-toetsen afnemen veel tijd kost. Tijd die we op dit moment liever aan het welbevinden
van de kinderen en aan onderwijstijd besteden. Het welbevinden van de kinderen staat voorop.
Daar is veel aandacht voor of voor geweest tijdens de gedeeltelijke opening, na de volledige
opening vanaf 8 juni en de bij de start na de zomervakantie;
 Ons aanbod bij de vakken als rekenen, taal en lezen etc. gaan echter ook gewoon door. We
willen nu graag goed onderwijs bieden en hier tijd aan besteden. Instructies geven, begeleiden
en ondersteunen, samenwerken. Als we de CITOtoetsen voor Rekenen en Begrijpend lezen in
week 3 en 4 van het nieuwe schooljaar afnemen hebben we hier ook ruim de tijd aan kunnen
besteden;
 CITO de normering aanpast van de toetsen aan die in het nieuwe schooljaar worden
afgenomen.
We zullen de toetsen op een eenvoudige wijze analyseren en na de analyse met de IBer in gesprek
gaan over kinderen die niet zich niet op hun eigen niveau hebben ontwikkeld. We bespreken hoe we
ons onderwijsaanbod nog beter kunnen afstemmen op wat dit kind/de groep nodig heeft.

Blijf goed op elkaar passen en houd afstand.

