Nummer 29; maandag 12 april “21
februari ‘21
Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 29.

1. De regel van de week
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Iedereen hoort erbij”.

2. Tevredenheidspeiling ouders/verzorgers
Vorige week heeft u van ons het verzoek (en “de link”) ontvangen OM de
tevredenheidspeiling ouders/verzorgers in te vullen.
Hierbij herinner ik u hier nog even aan.
De link is:
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/X7T98QS
Donderdag 16 april 2021 is de laatste dag waarop het mogelijk is de
Tevredenheidspeiling in te vullen.
De ouders/verzorgers die de peiling hebben ingevuld, dank ik hierbij welgemeend
voor hun moeite.
De uitkomsten van de peiling (en ook die van de peiling onder de leerlingen van unit
3) wordt met de MR gedeeld.
Aansluitend zullen wij ook u op de hoogte stellen van de uitkomsten.
De resultaten zullen (samen met de resultaten van de tevredenheidspeiling onder
het personeel) gebruikt worden om op onderdelen een Plan van Aanpak te maken,
waarin beschreven wordt welke acties we als team ondernemen om zaken te
verbeteren of te veranderen.
3. Studiedag 13 april 2021
Tijdens de studiedag die morgen (dinsdag 13 april) plaatsvindt zal een drietal zaken
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aan de orde komen:
•

•

•

EDI. EDI staat voor efficiënte directie instructie.
Hierbij gaat het er om nieuwe leerstof op een efficiënte, gestructureerde en
duidelijke wijze aan de leerlingen aan te beiden.
Vandaag komen o.a. de volgende onderdelen aan de orde:
- modellen: de leerkracht doet voor en de leerlingen doen dit eerst samen,
dan in tweetallen en uiteindelijk individueel na.
- het controleren van begrip: is hetgeen aan de leerlingen is uitgelegd, ook
werkelijk bij de leerlingen “binnengekomen”.
Een nieuwe SOVA-methode. Met een dergelijke methode wordt de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen bevorderd.
De afgelopen maanden is een drietal methoden uitgeprobeerd in de groepen.
Tijdens dit studiemoment maakt het team een keuze.
De nieuwe methode wordt ingevoerd m.i.v. het cursusjaar 2021 – 2022.
Rekenen. In onze school werken we met de methode “Alles telt Q”
In leerjaar 1 en 2 wordt ook gebruik gemaakt van de methode “Met sprongen
vooruit”. Het team spreekt over de wijze waarop we met deze methode(n)
werken. Hierbij richten we ons o.a. op het automatiseren van de
rekenbewerkingen en het memoriseren (de “tafels”)

Over de uitkomsten van het overleg zal ik u in de komende weken berichten.

4. De IEP toets voor de leerlingen van leerjaar 8
Sinds 2015 maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. Deze
eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van de leerlingen van leerjaar 8 na het
doorlopen van de basisschool.
Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW toegelaten)
eindtoets ze afnemen. De Unicoz scholen hebben, na uitgebreid onderzoek, voor de
IEP Eindtoets gekozen.
Waarom de IEP eindtoets
Unicoz heeft gekozen voor de IEP toets, omdat deze toets voor de kinderen het
minst belastend is door de wijze waarop deze wordt afgenomen.
De lay-out is zeer duidelijk en aantrekkelijk, de afnametijd is beperkt en de leerlingen
mogen de antwoorden noteren in het afnameboekje. Antwoorden behoeven niet
genoteerd te worden op een afzonderlijk antwoordblad, waardoor onnodige fouten
worden voorkomen.
De eindtoets wordt dit schooljaar op 20 en 21 april 2021 afgenomen (max. 2 uur per
dag)
De uitslag van de eindtoets is naast het schooladvies van de leerkracht (dit is
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gegeven in de VO-gesprekken die plaatsvonden in februari 2021) een tweede
objectief gegeven die het VO-schooladvies moet bevestigen.
Het kind staat centraal bij de IEP Eindtoets
De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets die zodanig is samengesteld dat alle
leerlingen worden uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van
taal en rekenen. De IEP Eindtoets toetst de onderdelen lezen, taalverzorging en
rekenen en start met makkelijke opgaven die oplopen in niveau.
In specifieke situaties is het ook mogelijk om de toets aangepast af te nemen
(bijvoorbeeld door het inzetten van de ondersteunende software van Kurzweil).
De uitslag van de IEP eindtoets kán ertoe leiden dat het door de school gegeven
VO-advies wordt bijgesteld.
Dit gebeurt altijd in overleg met de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers.
Het advies wordt nooit “naar beneden” bijgesteld.

5. Schoolfruit en schoolmelk
Deze week wordt het volgende schoolfruit aan de leerlingen gegeven:
Woensdag: Komkommer (1 komkommer per 5 leerlingen)
Donderdag: 2 mandarijnen
Vrijdag:
appel
Er is deze week ook weer gratis zuivel.
Dit keer kunnen de leerlingen gratis melk “drinken”. De kinderen mogen dus weer
allemaal een beker meenemen.

6. Activiteiten in de komende weken:
-

De Koningsspelen (vrijdag 23 april a.s.) zullen geen doorgang vinden.
In plaats hiervan zullen de leerkrachten in hun eigen groep een gezellige
activiteit organiseren.
Het is momenteel nog niet duidelijk of het Koningsontbijt zal doorgaan.
Als hierover meer bekend is, meld ik dit aan u.
Nu de koningsspelen niet doorgaan, kan de meivakantie “gewoon” om 12.00
uur starten!
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7. De agenda voor de komende periode
13 april
20 en 21 april
22 april
23 april
23 april
11 mei
13 – 16 mei
18 mei
21 mei
26 mei
7 – 10 juni
17 juni
22 juni
25 juni
2 juli
5 – 9 juli
13 juli
16 juli
27 augustus
30 augustus

Studiedag (alle leerlingen zijn deze dag vrij)
IEP toets leerjaar 8
20.00: MR-vergadering
Alternatieve “Koningsspelen”
12.00 uur: start meivakantie; deze duurt tot en met zondag
9 mei
20.00: OR-vergadering
Hemelvaartvakantie
Start Citoperiode; loopt tot 18 juni
Om 12 uur start de Pinkstervakantie; deze duurt tot en met
maandag 24 mei
Schoolreis leerjaar 1 – 7 ????
Schoolkamp leerjaar 8 ????
20.00: MR-vergadering
20.00: OR-vergadering
Meester/juffendag en De Hofvijver’s got talent
Ontwikkelingsverslag mee
Deze week (niet verplichte) tien-minutengesprekken op
afspraak
Afscheid leerjaar 8
Om 12.00 uur start de zomervakantie; deze duurt tot en met
zondag 29 augustus
16.00 – 17.00 uur: inloop
Eerste schooldag cursus 2021 - 2022

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Hans van Elburg
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