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INSPECTIEBEZOEK
Vorige week dinsdag heeft onze school bezoek gehad van de inspecteur van het onderwijs.
Het betrof een thematisch onderzoek. Het thema van het bezoek was “Lerarenkracht: theorie en praktijk in het didactisch handelen”. Dit onderzoek werd uitgevoerd op onze school
om informatie op te halen vanwege de taak toezicht te houden op het onderwijsstelsel. Deze
informatie vormt een van de bronnen voor de 'Staat van het Onderwijs' dat jaarlijks in april
verschijnt. Daarnaast werd met het bezoek invulling gegeven aan de verplichting om elke basisschool in Nederland een keer in de vier jaar te bezoeken. Het onderzoek nam een ochtend
in beslag.
De ochtend begon met een gesprek met de directeur, IB-er een afgevaardigde van het bestuur van SALTO en de inspecteur. Tijdens dit gesprek kwam ter sprake welke ambities de
school heeft t.a.v. het didactisch handelen en welke visie de school nastreeft. Ook werd gevraagd aan welke verbeterpunten de school werkt, welk beeld wij hebben van het didactisch
handelen en hoe wij deze kwaliteit evalueren. Daarna heeft de inspecteur en viertal klassenbezoeken afgelegd om te kijken of zij ook terugzag wat wij besproken hadden. Aan het einde
van de ochtend heeft de inspecteur samen met de leraren, de directie, IB-er en afgevaardigde van het bestuur een reflectiegesprek gevoerd.
De conclusie was dat het inspectiebezoek prima is verlopen. De inspecteur was erg positief
over wat ze heeft gezien en gehoord. Rust, een duidelijke structuur, het positief reageren
naar de kinderen en goede afstemming ondanks de grote niveauverschillen, taakgerichtheid,
zelfstandigheid en betrokkenheid vielen haar op. Ze gaf aan wat wij gewoon vinden niet altijd zo gewoon is. Een duidelijke lijn in alle vier de groepen die ze gezien heeft tijdens haar
bezoek aan de afzonderlijke lessen viel haar op. Kortom goed klassenmanagement waarbij
de inspecteur nog opmerkte “dat wij onze zaken op school goed op orde hebben”.
Ook Marleen Troost, adviseur onderwijs van SALTO die meeliep met de klassenbezoeken en
bij de gesprekken aanwezig was, was onder de indruk van wat wij op school laten zien.

WELKOM OUDERS
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor u als ouders voor donderdag 20 december.
De kinderen hebben op deze avond het kerstdiner van 17.00 – 18.30 uur.
Om alle ouders voor het fijne jaar te bedanken en om elkaar te ontmoeten zijn de ouders
welkom vanaf 18.00 uur op het BOR plein voor een klein hapje en een drankje.
De leerkrachten zullen vanaf 18.30 uur aansluiten.
Een speciale uitnodiging hiervoor heeft u vorige week via uw kind ontvangen.
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KERSTKAARTENACTIE

We hebben afgelopen week met de groepen 4 t/m 6 meegedaan aan een kerstkaartenactie
vanuit het Nationaal ouderenfonds (www.ouderenfonds.nl).
Kerst vier je vaak samen met familie en vrienden. Maar helaas geldt dit niet voor veel ouderen. 1 miljoen ouderen in Nederland zijn eenzaam. Dit is 1 op de 4 ouderen! In iedere straat
woont dus wel een eenzame oudere, ook bij u. Zo’n 200.000 ouderen zijn zelfs helemaal alleen met de feestdagen.
Alle kinderen hebben een kerstkaart geschreven en versierd, deze kaarten worden door het
Ouderenfonds bezorgd bij ouderen die zich eenzaam voelen. Door deze mensen een kaartje
te sturen voelen zij zich een beetje minder alleen.

TOETSWEKEN
Vanaf de eerste week na de Kerstvakantie staan de toetsweken op school gepland voor de
groepen 3 t/m 8. De leerlingen maken in de maand januari op verschillende momenten toetsen van Cito die verwerkt worden in het leerlingvolgsysteem (LOVS). Wij willen u vragen om
bv. dokters- en tandartsbezoeken zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen, zodat
uw kind(eren) niet naderhand toetsen hoeven in te halen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

SPEUREN NAAR SPOREN
Speuren naar sporen is een project voor groep 7 en 8 en wordt 1x per 2 jaar gehouden. Het
gaat over sporen van dieren in de natuur en hoe je die sporen kunt vinden.
Dit project vindt plaats op vrijdagochtend 1 januari in de koffiekamer van de school. Er zijn 5
of 6 tafels met opdrachten. De kinderen bezoeken deze tafels en maken daar de opdracht of
luisteren naar theorie. Besproken wordt o.a. schelpen en sporen (van dieren) op het strand,
determineren van verschillende uitwerpselen en pootafdrukken. Bij deze activiteit zoeken
wij hulpouders. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren).
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2019,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit emailadres ook gebruiken.
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