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Voorwoord
“Eindelijk lente!” Dat heb ik veel mensen horen roepen de
afgelopen week. We zijn wel toe aan wat zon en juichen het
mooie weer van harte toe. Met de meivakantie voor de deur,
hopen we natuurlijk dat onze leerlingen, uw kinderen, fijn buiten
kunnen genieten van het zonnige weer. Even ontspannen en
lekker spelen.
Wij rusten ook uit na een drukke periode met toetsen, portfolio’s
en gesprekken. En hoe kan je dat beter doen dan met een
sportieve afsluiter; de koningsspelen! Wat waren er weer een
hoop mensen op de been om deze dag onvergetelijk te maken
voor de leerlingen. Onze hartelijke dank daarvoor!
In deze nieuwsbrief wil ik kort een aantal lopende zaken
belichten die op dit moment leven binnen de school.
Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Annelies Zopfi
Directeur b.s. Ste. Marie

Ouderavond 8 maart j.l.
Nieuwe wet op privacy
Zoals u weet gaat per 25 mei de vernieuwde wet op privacy van
kracht. U bent daar al meerdere malen mee geconfronteerd
vanuit de school. Tijdens deze ouderavond hebben we met elkaar
gesproken over de wet- en regelgeving en de voor- en nadelen
hiervan. Als laatste actie heeft u het toestemmingsformulier voor
het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) onder ogen
gehad en ondertekend terug ingeleverd op school. Na de
meivakantie gaan we dit allemaal verwerken.
Natuurlijk zijn we achter de schermen bezig met het maken van
weloverwogen keuzes in hoe wij u als ouders willen informeren.
We zijn ons ervan bewust dat populaire sociale media zoals
Facebook en What’s app niet veilig genoeg zijn om onze
informatie met u te delen. Dat is jammer omdat het
laagdrempelige manieren zijn om te communiceren en u een
kijkje te geven in de ‘leuke’ activiteiten die de school te bieden
heeft. We beraden ons over een andere manier van het delen
van deze informele berichten over uw kind(eren) en zijn altijd blij
met inbreng van ouders. Mocht u tips voor ons hebben of goede
ervaringen in het gebruik van een bepaald soort medium, dan
staan we daar zeer zeker voor open!

Hoofdluis

Ste. Marie Breinschool
Portfoliogesprekken
Twee keer per schooljaar krijgen onze leerlingen hun portfolio
mee naar huis. In dit mooie mapje staan alle rapporten van het
kind, alle Cito-uitslagen, een reflectie van het kind zelf en tips en
tops van de leerkracht. Ook ouders mogen een reactie geven in
het portfolio.
Het komt soms voor dat de gemiddelde punten van de
methodetoetsen afwijken van de scores van de Cito-toetsen. Dit
is vrij makkelijk te verklaren: methodetoetsen kijken terug op
een korte periode, meestal van vier weken, waarin de kinderen
intensief hebben geoefend met de lesstof. Cito-toetsen beslaan
de lesstof van ruim een half jaar: er wordt dus gekeken of de
aangeboden lesstof is blijven hangen en of de leerlingen die ook
kunnen toepassen in andere situaties.
De week nadat het portfolio mee naar huis is gegaan worden de
ouders uitgenodigd om op gesprek te komen. In de groepen 6, 7
en 8 zijn de leerlingen zelf aanwezig bij het gesprek. De
afgelopen gespreksronde hebben we als proef ook kinderen van
groep 5 de mogelijkheid gegeven erbij te zijn.
De reden dat de kinderen vooral aan het woord zijn tijdens het
portfoliogesprek is dat zij zo leren hun eigen resultaten te
reflecteren. Wat vinden ze van hun uitslagen? Waar zijn ze trots
op? Wat valt een beetje tegen?
De kinderen leren ook hun doelen voor de aankomende periode
te benoemen. Ze vertellen waar ze aan willen werken en hoe ze
hun doelen willen behalen. Hebben ze extra materialen nodig?
Wat verwachten ze van de leerkracht? Wat verwachten ze van
hun ouders? Als we dit vertalen naar het breinleren, focussen
onze leerlingen zich op hun eigen resultaten en hun eigen doelen
en zijn ze eigenaar van hun eigen leerproces. Een kind zal
immers meer vooruitgang boeken vanuit zijn eigen motivatie dan
wanneer iemand anders, bijvoorbeeld de leerkracht of een ouder,
vertelt wat hij moet doen!

Op dit moment is onze school luisvrij! Hoera! Vanaf januari j.l.
heeft onze gemotiveerde groep luizenmoeders elke twee weken
een controle uitgevoerd. Een inspanning die we natuurlijk enorm
waarderen! Bedankt dames!
Tijdens de ouderavond heeft jeugdverpleegkundige Charlotte
Castenmiller de aanwezige ouders alles verteld over de feiten en
fabels die hoofdluis met zich mee brengt. Hiervan is uitgebreid
verslag naar alle ouders gegaan. Vanaf die tijd, werd er steeds
minder hoofdluis gevonden. We willen via deze weg dus ook onze
dank uitspreken naar alle ouders die hier zo goed mee aan de
slag zijn gegaan.
Op dit moment zijn er helaas nog wel bij een paar kinderen neten
gevonden. Als neten niet aangepakt worden, krijg je weer luizen.
Het advies is dus om te blijven kammen. De betrokken ouders
zijn hiervan op de hoogte gesteld. Na de meivakantie is er weer
een luizencontrole. De bedoeling is om dit niet meer centraal in
de speelzaal te doen maar per klas op de gang. Op die manier
kost het onze luizenmoeders minder tijd.

Vervanging bij afwezigheid van leerkracht
Zoals u heeft kunnen lezen hebben we duidelijke afspraken met
elkaar gemaakt m.b.t. de afwezigheid van de leerkracht. Op het
moment dat er geen vervanging beschikbaar is, zijn er een
aantal stappen afgesproken die we volgen. Gelukkig heeft de
situatie zich nog niet voorgedaan dat wij kinderen naar huis
moesten sturen. Gezien het jarenlange lage percentage
ziekteverzuim van onze leerkrachten, hopen we dit ook zo te
houden.

Kies Traject
Gescheiden ouders
Vanuit het CJG Woensdrecht wordt er elk jaar een KIES traject
verzorgd. KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie en
is een traject van een aantal bijeenkomsten speciaal voor
kinderen van gescheiden ouders (vanaf 8 jaar). Kinderen gaan op
verschillende manieren om met de scheiding van hun ouders,
maar het is een feit dat een scheiding altijd impact heeft op het
leven van een kind. Tijdens het Kies traject krijgen kinderen
begeleiding op maat om samen met lotgenoten in een klein
groepje hun ervaringen te delen en leren om te gaan met
verschillende gevoelens. Dit najaar start een nieuw KIES traject
binnen onze gemeente. Mocht u denken dat uw kind hier
behoefte aan heeft, kunt u op school (bij de leerkracht van uw
kind of bij de intern begeleider Linda van Wezel) terecht voor
meer informatie.
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Planning schooljaar 2018-2019
Roostervrije dagen / studiedagen
De vakanties voor schooljaar 2018-2019 zijn sinds kort
vastgesteld binnen onze stichting. De planning van de
studiedagen doen we daarna omdat we uw wensen daarin graag
meenemen. Uit de korte vragenlijst zijn duidelijke voorkeuren
uitgesproken:

We zijn dus ontzettend trots op de goede scores die onze
leerlingen hebben behaald!
Binnen het team bespreken we alle resultaten en bekijken we
onze verbeterpunten liggen, welke acties we daarop in kunnen
zetten en waar we elkaar kunnen ondersteunen. In juni nemen
we opnieuw de Cito-toetsen af en bekijken we opnieuw de
resultaten.

Eindtoets groep 8
Naast de Cito-toetsen heeft groep 8 afgelopen dinsdag de Route
8 eindtoets gedaan. Op dit moment hebben we hier nog geen
resultaat van, in de volgende nieuwsbrief zullen we deze
resultaten met u delen.

Werkdrukakkoord
In het regeerakkoord stelt het kabinet vanaf schooljaar
2021/2022 structureel €430 miljoen beschikbaar voor de
vermindering van werkdruk in het primair onderwijs. Vanwege de
urgentie wordt een deel van de door het kabinet beschikbaar
gestelde middelen eerder beschikbaar gesteld, zodat per komend
schooljaar gestart kan worden met maatregelen tegen werkdruk.

Het merendeel van de ouders (62,5%) vindt het prettig dat
studiedagen aan de vakantie gekoppeld zitten. De vrijdag komt
naar voren als de meest prettige dag om studiedag te houden.
(84,6%) Maandag (38,5%) en woensdag (44,6%) zijn een
tweede optie. Dinsdag en donderdag (beide 9,2%) behoren met
deze lage percentages niet tot de opties. We gaan kijken hoe we
dit binnen onze planning voor volgend jaar kunnen organiseren
en wordt hiervan uiteraard voor de zomervakantie op de hoogte
gesteld. Het complete vakantierooster mèt studiedagen kunt u
sowieso in de volgende nieuwsbrief verwachten.

Toetsscores
Cito-toetsen
Om de resultaten van ons onderwijs te volgen maken we gebruik
van de landelijk genormeerde Cito toetsen. Sinds een aantal
jaren gebruiken we de zogenaamde Cito 3.0 toetsen. Voor deze
toetsen bestaat geen minimumnorm vanuit de inspectie meer.
Vanuit de inspectie wordt verwacht dat je als school ambitieuze
schooldoelen stelt. Onze doelen hebben wij vastgesteld op een B
II score (een ‘goed’ score) Dat wil zeggen dat we ernaar streven
dat het gemiddelde resultaat per groep, per toets op dit niveau
uitkomt. De landelijke tendens is om dit schooldoel op B III vast
te stellen, een ‘voldoende’ score. Wij zijn daar dus boven gaan
zitten.







Op de toetsen begrijpend lezen behalen alle groepen het
schooldoel. Een heel mooi resultaat na alle inspanningen
die we n.a.v. het verbetertraject op dit vakgebied verricht
hebben!
Op de toetsen rekenen behalen 5 van de 7 groepen het
schooldoel.
Op de toetsen spelling behalen 6 van de 7 groepen het
schooldoel.
Op de toetsen technisch lezen behalen 6 van de 7 groepen
het schooldoel.
Op de toets rekenen voor kleuters behaalt de groep het
schooldoel, op de toets taal voor kleuters behaald de
groep het schooldoel net niet.

Dit houdt in dat vanaf komend schooljaar (2018/2019) €237
miljoen per schooljaar wordt toegevoegd aan de personele
bekostiging en beschikbaar is, voor de vermindering van
werkdruk in het primair onderwijs in Nederland. Teruggerekend
naar onze school, krijgen we een behoorlijk bedrag om te
besteden aan de vermindering van werkdruk bij de leerkrachten.
De leerkrachten mogen hier zelf invulling aan geven. We zijn
samen in gesprek gegaan hoe we het geld willen besteden. Daar
zijn concrete plannen uit voortgevloeid. Nu de plannen concreet
zijn, maakt de directeur een bestedingsplan wat voorgelegd
wordt aan de personeelsgeleding van de MR voor instemming.
We houden u op de hoogte van onze plannen.

Sociale veiligheid
Leerling enquête
Onlangs is onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een online
tevredenheidsenquête afgenomen. Wij willen namelijk niet alleen
weten hoe goed onze leerlingen scoren op cognitief gebied, maar
ook hoe tevreden zij zijn en hoe veilig zij zich voelen op onze
school. Wij hebben steeds meer de focus gelegd op verbetering
van en aandacht voor het groepsklimaat, duidelijke afspraken en
regels, een goed anti-pestbeleid, etc. Denk bijvoorbeeld
afgelopen schooljaar aan de gouden en zilveren weken en ook
het wekelijkse KANJER half uurtje in de groep. De enquête geeft
ons een goed beeld van hoe kinderen zich voelen hier op school.
De gemiddelde score van sociale veiligheidsbeleving van de
leerlingen van groep 7 en 8 is een 8,5! Onze inspanningen op het
gebied van veiligheid worden door onze leerlingen
hooggewaardeerd en ook daar zijn wij heel erg trots op.

Tevredenheid TSO
Als uw kind of kinderen gebruik maken van het overblijven hier
op school, krijgt u binnenkort een bericht via de mail met de
vraag of u een vragenlijst in wilt vullen om uw tevredenheid te
peilen. In samenwerking met Kinderopvang Ons Marieke vinden
we het belangrijk om aan te blijven sluiten bij de behoeftes van
ouders en kinderen. En omdat het alweer een tijd geleden is dat
dit aan u gevraagd is, vonden we het tijd worden om dit weer op
te pakken.
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Sponsorloop
Vandaag hadden we onze jaarlijkse sportdag in het kader van de
koningsspelen. Tijdens deze dag vond de sponsorloop plaats. De
opbrengst van deze sponsorloop komt ten goede aan ‘Stichting
Vrienden van Bokki’. De reden waarom we voor dit doel hebben
gekozen is omdat deze stichting uit ons eigen dorp Huijbergen al
jarenlang bewijst goede projecten te doen overal op de wereld.
Dit project is nog eens extra bijzonder omdat de Vrienden van
Bokki samenwerking heeft gezocht met de broeders van
Huijbergen. Nu ook de school erbij betrokken is, is de cirkel rond.
Onze leerlingen hebben vandaag een cheque aan de Vrienden
van Bokki mogen overhandigen van maar liefst:

€ 2713,75
Wat een geweldig mooie opbrengst! En een voldaan gevoel om
mee de vakantie in te luiden!

Rest ons u een hele zonnige meivakantie toe te
wensen en tot maandag 7 mei!
Team b.s. Ste. Marie

