Staking 5 oktober 2017
Het is al weken in het nieuws: komt er wel of geen extra geld voor lerarensalarissen
en zo ja, hoeveel? Eind augustus werd bekend dat er nog geen extra geld wordt
uitgetrokken voor lerarensalarissen, maar wel een ‘substantieel bedrag’ op een later
moment. Zolang de formatieonderhandelingen in Den Haag voortduren blijft er echter
onduidelijkheid over het bedrag dat beschikbaar is voor hogere lerarensalarissen in
het primair onderwijs. Om deze reden is een stakingsdag op donderdag 5 oktober
aangekondigd. U wordt de komende week geïnformeerd over onze stakingsbereidheid
en welk gevolg het heeft voor u en de kinderen.
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Vandaag is een bijzonder moment voor Sanne
Postema. Zij stapt in het huwelijksbootje met
haar Danny! We wensen hen een mooie dag.
Inspectie is positief
De onderwijsinspectie was deze week op school
om zich een beeld te vormen van de voortgang
van de schoolontwikkeling. Dit was n.a.v. een
onderzoek in 2016. Er was een gesprek met de
directeur, intern begeleider en de dagelijks
bestuursleden. Informatie, zoals leerresultaten,
schooljaarplan en scholingsplan zijn verstrekt.
De inspectie vindt dat het afgelopen jaar de
zaken goed zijn opgepakt. Zij heeft vertrouwen dat het een goed vervolg krijgt. De
ontwikkelingen op allerlei terreinen verlopen positief!
Schoolfotograaf
Aanstaande maandag, dinsdag en woensdag is de fotograaf op
school. U heeft al eerder informatie verkregen.
Startgesprek
De groepsleerkracht heeft met u en/of uw kind een startgesprek gehouden. Een
startgesprek is waardevol voor de begeleiding aan uw kind. De leerkracht leert uw
kind beter te begrijpen en relatie/vertrouwen wordt hiermee gestimuleerd.
Groepsbespreking
In de laatste week van augustus was er een groepsbespreking van iedere groep.
Deze bespreking hebben we twee keer per schooljaar bij de start van een schooljaar
en na de citotoetsen in februari. De leerkracht en de intern begeleider bespreken dan
samen met de directeur alle leerlingen van de groep. We kijken naar de
groepsresultaten en de groepsplannen. Na de groepsbespreking is duidelijk welke
kinderen extra hulp nodig hebben; welke kinderen de basisaanpak volgen en welke
kinderen extra uitdaging nodig hebben. De leerkracht verwerkt de onderwijsbehoeften
van de leerlingen in een plan van aanpak: het groepsplan. In dit plan clusteren we de
onderwijsbehoeften van de leerlingen in drie niveaus: basis; extra instructie en extra
uitdaging.
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Plusklas en Levelwerk
Vorig schooljaar zijn we gestart met een plusklas op het Maasplein. Dit schooljaar
gaan we daar uiteraard mee door. Naar aanleiding van de groepsbespreking zijn
leerlingen uit groep 6 tot en met 8 geselecteerd die behoefte hebben aan een
aanvullend leerstofaanbod. Elke maandagmiddag komen deze kinderen naar de
plusklas.
De plusklas heeft o.a. tot doel: contacten leggen met gelijkgestemden, voorkomen van
verveling en onderpresteren, leren leren (leren werken volgens een plan, leren kritisch
naar je resultaat te kijken), zelfvertrouwen versterken, leren (jezelf) te presenteren,
leren samen te werken en
behouden van interesse voor school
en leeractiviteiten.
Komt uw kind in aanmerking voor de
plusklas, dan ontvangt u daar
binnenkort bericht over.
U kunt de plusklas volgen op ons
weblog op de website van school.
Deze weblog wordt door de
kinderen zelf gemaakt.
Voor kinderen die niet in aanmerking komen voor de plusklas, maar
wel behoefte hebben aan meer uitdaging, werken we vanaf dit
schooljaar planmatig met Levelwerk bij kinderen uit groep 3 tot en
met 8. Elke week wordt het Levelwerk groepje kort uit de klas
gehaald en krijgen de kinderen uitleg over de opdrachten
In de klas kunnen de kinderen die verdieping van de leerstof
nodig hebben dagelijks aan het werk met de doorgaande
leerlijn van Levelwerk.
In de week- of maandtaak krijgen deze kinderen tijd om het
werk van Levelwerk te maken of te doen. De volgende week
wordt dit kort besproken en worden er nieuwe opdrachten
meegegeven.
Oproep: een klussenier
We hebben een handyman nodig. We zouden het fijn vinden
als er 1 keer per week iemand een paar uur tijd heeft die eenvoudige klusjes zou
kunnen doen. De vrijwilligerscentrale heeft helaas niemand beschikbaar, maar
misschien weet u iemand? Neem dan contact op met de directeur (p.rietveld@sobascholen.nl)

