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IN DEZE NIEUWSBRIEF O.A.
Terugkijken op Sint en Kerstmis
Toetsen leerlingvolgsysteem
Lezen in de kerstvakantie
Ingekomen berichten:
o.a. afstudeeronderzoek

Het team van De Schakel
wenst iedereen hele fijne
feestdagen en alle goeds voor
2019!
OP ZOEK NAAR HET
KERSTFEEST
We zijn de afgelopen maand
door veel ouders (en
ouderraad) bijgestaan in de
voorbereiding van de decemberfeesten,
tijdens de feesten en gedurende het
opruimen. Hartelijk dank voor uw bijdrage!!
We kunnen terugkijken op sfeervolle feesten.
FOTO’S SINT EN KERST
Op 5 december en 20 december zijn er veel
foto’s gemaakt tijdens de viering van
Sinterklaas en Kerstmis. Het is even een
uitzoekwerk om te bepalen welke foto’s
wel/niet gepubliceerd mogen worden. Na de
vakantie proberen we deze z.s.m. te delen via
Schoudercom.
TOETSEN
LEERLINGVOLGSYSTEEM
In de maanden januari en februari nemen we,
afgezien van de toetsen vanuit de
lesmethodes, vanaf groep 2 nog enkele
toetsen af. Dit zijn toetsen die door veel
scholen in Nederland afgenomen worden. Dit
gebeurt 2 keer per schooljaar, in januarifebruari en in juni. Met deze toetsen kunnen
we de ontwikkeling van onze leerlingen nog
beter volgen. Aan de hand van de behaalde
scores kunnen we afleiden of de ontwikkeling
naar wens verloopt. In plaats van kinderen
met elkaar te vergelijken, vertelt de
ontwikkelingslijn van het kind ons veel meer of
ons onderwijsaanbod passend is bij zijn/haar
leerbehoefte.

Sommige ouders vragen ons of het mogelijk is
om de toetsmomenten te communiceren. Ze
zouden hun kind dan beter kunnen
voorbereiden. Wij doen dit echter niet. Wij
willen zo min mogelijk druk leggen op
kinderen en hen zo onbevangen
mogelijk de toetsen laten maken.
We houden zo goed mogelijk
rekening met het
afnamemoment. In de toetsen
komt leerstof aan bod van het
afgelopen halfjaar. We krijgen
een beeld van de mate waarin
uw kind in staat is om het
geleerde te kunnen toepassen.
Het is tevens een moment voor
ons om te evalueren. Moeten we
de instructies anders
voorbereiden? Heeft uw kind meer/minder
begeleiding nodig? Is een andere interventie
noodzakelijk? Profiteert uw kind voldoende
van het onderwijsaanbod?
Anders dan voorgaande jaren noteren wij de
behaalde resultaten van deze toetsen niet
altijd meer in het rapport. Het eerste rapport
komt namelijk 1 februari uit en dan zijn nog
niet alle toetsen gemaakt. U kunt na de
voorjaarsvakantie de uitslag verwachten.
GODSDIENSTPROJECT NA KERST
Na de kerstvakantie praten we met de
kinderen over verwonderen. Verwonderen
betekent openstaan voor dingen die groter zijn
dan jij, die je overstijgen. Bijvoorbeeld een
sterrenhemel, een mooie zonsopkomst, het
eerste krokusje dat uit de grond komt. Jonge
kinderen voelen dit goed aan. Vaak is een
rationele uitleg niet nodig. Stilstaan bij al het
mooie om je heen is al genoeg. Dan word je
stil van binnen en wil je wel geloven dat er
een (B)bron van het leven is. We gaan praten
over de ontluikende natuur, de aarde en de
hemel. De aarde gaan we bekijken als een
van de vier elementen, als schepping en als
plek waar wij wonen. Hoe gaan wij om met de
aarde? En de hemel: wat stel je daarbij voor?
Welke beelden gebruikt de bijbel voor de
hemel? En de Koran? Kortom, genoeg om
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over te praten en te verwonderen. Er is meer
tussen hemel en aarde…
LEZEN IN DE KERSTVAKANTIE
De kerstvakantie duurt 2 weken. Lekker vrij!
Even niet zo veel verplichtingen. Uitrusten.
Maar je hebt ook tijd om lekker te lezen.
Hoeveel bladzijdes lees jij in de vakantie?
Gebruik onderstaande leesbingokaart!

-donderdag 24 januari: workshop Technolab
groep 5;
-woensdag 23 januari: schoolschaaktoernooi
(clubschakers en groep 7/8);
-vrijdag 25 en maandag 28 januari:
administratiedagen (kinderen zijn vrij);
-dinsdag 29 januari: workshop Technolab
groep 8a en groep 8b;
-woensdag 30 januari: schoolschaaktoernooi
(t/m groep 6);
-vrijdag 1 februari: weeksluiting groep 1/2b en
rapport 1 uit;
-dinsdag 5 februari: vergadering
medezeggenschapsraad;
-donderdag 7 februari: vergadering ouderraad;
-vrijdag 15 februari: weeksluiting groep 3a;
-vrijdag 22 februari: verjaardag leraren;
-maandag 25 februari t/m vrijdag 8 maart:
voorjaarsvakantie.
Ingezonden berichten:

BELANGRIJKE DATA
-dinsdag 8 en woensdag 9 januari:
adviesgesprekken groep 8;
-donderdag 10 januari: workshop Technolab
groep 4a;
-vrijdag 11 januari: hoofdluiscontrole;
-maandag 14 januari: informatieavond
instroomgroep;
-maandag 14 en maandag 21 januari: bezoek
museum Boerhaave en Technolab groep 6 (in
2 groepen);
-woensdag 16 en woensdag 23 januari:
spreekuur plusklas (8.30-10.30u)
-donderdag 17 januari: workshop Technolab
groep 4b;
-vrijdag 18 januari: weeksluiting groep 1/2a;
-maandag 21 en dinsdag 22 januari: oud
papier container bij school;
-dinsdag 22 januari: workshop Technolab
groep 7;

VERGADERING GMR 26 NOVEMBER 2018
(GMR staat voor Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad. Een soort van
overkoepelende medezeggenschapsraad van
SCOL. )
Op maandag 26 november had de GMR
wederom een vergadering.
De statuten van (G)MR staan nog steeds op
de agenda. Er wordt op dit moment hard
gewerkt aan de laatste punten. Zodra de
laatste vragen door het CvB zijn beantwoord,
kan dit worden afgerond en verder uitgerold
worden onder de MR-en.
Ook is er uitgebreid gesproken over de
begroting. De toelichting bij de begroting was
zeer duidelijk en de vragen welke er nog
waren, zijn beantwoord. Een belangrijk
speerpunt van de begroting is de ICT binnen
SCOL. Dit punt zal de komende vergadering
op de agenda staan en worden besproken.
De vakantieregeling is kort ter sprake
gekomen met de vraag of er vanuit de GMR
nog punten zijn waarop gelet moet worden.
De conclusie is dat een vakantieregeling
maken waarover eenieder tevreden is, moeilijk
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te maken is. Wel wordt er zoveel mogelijk
gekeken naar de beste opties m.b.t. vrije
dagen.
Het onderwerp krapte op de arbeidsmarkt is
een punt welke wij elke vergadering
bespreken, omdat CvB en GMR de noodzaak
heel belangrijk vinden. Het is goed om met
elkaar te kijken waar we staan en hoe we dit
punt zo goed mogelijk kunnen ondervangen.
Met vriendelijke groet,
Angela van Es
Secretaris GMR PO

