Nieuwsbrief 2, 2020-2021

Terwijl om ons heen de blaadjes van de boom waaien, maar het warm genoeg is om in een shirtje buiten
te lopen is het tijd voor de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen:






Kwink
Voorstellen stagiaires (vervolg)
Frets op school
Parro
Nieuw leerlingvolgsysteem (IEP)

AGENDA
Di. 10 nov.
Ma. 16 nov.
Ma. 16 nov.
Do. 26 nov.
Ma. 30 nov./ vrij. 4 dec.
Woe. 2 dec.
Ma. 21 dec. / vrij. 1 jan.

Ouderavond IEP-leerlingvolgsysteem gaat NIET door!
MR-vergadering
OC-vergadering
Oud papier
Oudergesprekken (facultatief)
GMR-vergadering
Kerstvakantie

Noteer deze data alvast in uw agenda! De complete kalender staat op de website van de school.

Kwink
Het afgelopen jaar zijn wij op school gestart met de methode Kwink voor sociaal-emotionele vorming.
Bij deze methode hoort 4x per jaar een koelkastposter en een ouderbrief. Hieronder een korte uitleg
van wat dit nu eigenlijk is.
Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema van elke les
kort samengevat.’ Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over gehad heeft en kunt u hen
daar ook naar vragen.
U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de emotie die bij de
uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw emoties
te praten.
Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe wordt daar thuis over gedacht?
En omdat sociaal-emotioneel leren (want daar is de methode Kwink voor) meer is dan alleen praten,
vindt u ook altijd een aantal doe-opdrachten op de poster. Die passen bij de thema’s van de lessen.
Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt aan een positieve en open communicatie thuis en dat de
ouderbrief u op de hoogte houdt van de zaken waar uw kind op dit vlak mee bezig is.
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Voorstellen stagiaires (vervolg)
Eefkes foarstelle…
Ik bin Anna Martha van der Mei en rin op dit stuit staazje yn groep 5/6. Ik doch de PABO op
Maat en Afstand. Dat is in spesjaal trajekt foar minsken dy’t letter it fak noch leare wolle.
Earder haw ik yn de feefoersektor en de polityk oan it wurk west. En ik haw in pear jier thús
(yn Tsjom) by de bern west. Dy binne no 13 en 15 jier en kinne harsels aardich rêde; tiid om
wat oars op te pakken. Njonken dizze oplieding bin ik bestjoerlik drok mei de fanfare dêr’t ik
besbas spylje en de fierljepferiening dêr’t beide bern ljeppe en myn man trainer is. Ik haw it
bot nei it sin yn Mantgum!

Hallo allemaal!
Mijn naam is Bianca Inia en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Hilaard en ik loop nu
stage in groep 4 (een hele leuke groep!) op donderdag, na januari is dit ook op
vrijdag. Eerst heb ik de opleiding tot kapster gedaan en nu ben ik sinds dit jaar
omgeswitcht naar de opleiding Onderwijsassistent. Ik ben heel blij dat ik deze
keuze heb gemaakt :). Buiten school vind ik het erg leuk om paard te rijden en
er lekker op uit te gaan naar een leuke stad en daar dingen te bekijken. Mocht u
nog iets van mij willen weten ben ik altijd in voor een gesprek en hoop ik u ook
eens te ontmoeten! Als de corona het toe laat natuurlijk.
Groetjes Bianca :)
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Frets op school
Afgelopen maand kwam Frets! Bij ons op school een theatervoorstelling
spelen voor alle kinderen van onze school en omliggende scholen. De
voorstelling Iswah!, met allerlei dieren in de hoofdrol was een groot
succes.
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Parro
Sinds maart gebruiken wij voor de communicatie tussen ouders en de
leerkracht zoveel mogelijk de app Parro. Deze is namelijk gekoppeld aan
Parnassys, ons administratiesysteem, en is veilig en AVG-proof.
Dit houdt in dat groeps- of leerlingspecifieke informatie steeds vaker via
deze app verstuurd zal worden aan de betreffende ouders. De mail via
Parnassys zal uiteindelijk alleen nog maar gebruikt worden voor
communicatie die de hele school betreft.
U kunt de app downloaden via de Play-store of Appstore. Inloggegevens kunt u via school krijgen.

Nieuw leerlingvolgsysteem (bijlage)
We gaan werken met een nieuw leerlingvolgsysteem, daarover willen we je graag
informeren. Iedere basisschool volgt nauwkeurig de ontwikkeling van leerlingen.
Uiteraard wordt gekeken naar vakgebieden als taal en rekenen, die zijn van wezenlijk
belang. Gelukkig is er ook aandacht voor andere vaardigheden, denk aan zaken zoals:
hoe zit een kind in zijn vel, hoe pakt een kind zijn taak aan, wat interesseert een kind,
waar wordt hij vrolijk van? Factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een
kind. Een kind is namelijk veel meer dan taal en rekenen. De basisschool van jouw kind gaat
werken met het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS). Het IEP LVS bevat toetsen en meetinstrumenten die verder kijken
dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd,
hart én handen: je krijgt een beeld van wat je kind weet, maakt, hoe je kind zich voelt, oftewel een compleet
kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen Profiel.
Toetsen: saai?
Toetsen: het klinkt saai, moeilijk en voor kinderen vooral als iets wat niet leuk is. Wij hebben voor de IEP toetsen
gekozen omdat we zien dat ze aansluiten bij waar we in de lessen dagelijks mee bezig zijn, de vraagstelling is geen
verrassing voor de kinderen. Dit motiveert kinderen om te laten zien wat ze kunnen en wie ze zijn. Onderwerpen
die je boeien, zorgen er immers voor dat je herkenning hebt en gemotiveerd werkt.
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Digitale toetsen maar niet helemaal
De leerlingen IEP-en op de computer, laptop of tablet. Leest een leerling liever van papier of schrijft een leerling
bij spelling liever dan dat hij moet typen? Dan is dat allemaal mogelijk. De toetsvorm mag geen belemmering zijn.
De afnameduur van de toetsen is kort, dat is wel zo fijn voor de concentratie en motivatie. Een belangrijk
voordeel van de digitale afname is dat het resultaat direct beschikbaar is. Wij kunnen hierdoor samen met de
leerling de resultaten direct gebruiken tijdens de les. Zo is de toets een hulpmiddel om de volgende stap te zetten
in het leerproces en geen afrekenmiddel.
Moeilijk om toetsresultaten te begrijpen
Grafiekjes, lijntjes, gekleurde hokjes, de resultaten van een toets
zijn niet altijd makkelijk te lezen en te begrijpen; wat betekent
het nou voor je kind? Het IEP LVS geeft heldere en herkenbare
resultaten terug voor leerkracht en leerling, gericht op de
positieve ontwikkeling die iedere leerling op zijn niveau kan
maken. Leerlingen worden niet met elkaar vergeleken, dat zegt
niet zoveel. De individuele ontwikkeling van de leerling is van
belang, hoe heb jij je ontwikkeld ten opzichte van de vorige
keer? Net als de traditionele toetsen wordt de IEP-toets twee
keer per jaar afgenomen; de tweede helft van januari en aan het
eind van het schooljaar.
Het IEP LVS geeft de leerling daarom inzicht in de percentages
goed beantwoorde vragen op de verschillende onderdelen in de
toets. Voor de leerling is dit erg concreet, omdat hij gelijk inzicht
krijgt in de onderdelen die goed gaan en in welke hij zich nog
verder kan ontwikkelen; Inzicht Eigen Profiel (IEP)!
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Voor taal en rekenen worden resultaten vanaf leerjaar 6 uitgedrukt in referentieniveaus (1F, 1S en 2F). De
referentieniveaus geven aan wat de leerling moet kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op
belangrijke momenten in zijn schoolloopbaan. De bedoeling van het meten van de referentieniveaus is het
verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen. Ook zorgen ze voor een betere aansluiting tussen
het taal- en rekenonderwijs in de verschillende onderwijssectoren po, vo en mbo omdat ze op al die niveaus
gemeten worden. Het doel is dat leerlingen aan het eind van de basisschool 1F beheersen en er wordt gestreefd
naar het hogere niveau 1S en 2F.
Meer dan
taal en
rekenen
Wat je
doet, wat
je maakt
en wie je
bent:
leerlingen
kunnen
dit laten zien doordat je in de IEP ook zelf-evaluatie instrumenten hebt. Dit zijn leeraanpak, sociaal-emotionele
ontwikkeling en creatief vermogen. Deze instrumenten vullen de leerlingen zelf in op de computer. De resultaten
geven we weer in spindiagrammen. Ze bieden de leerling aanknopingspunten om samen met de leerkracht en/of
ouders doelgericht te werken aan zijn ontwikkeling.
We hopen én verwachten dat de leerlingen met het IEP LVS inzicht krijgen in hun eigen profiel en gemotiveerd
worden om steeds de volgende stap in hun ontwikkeling te maken.
Vragen? Aarzel dan niet om een leerkracht te vragen.

Teacher?
Bijlage: Ouderbrief en koelkastposter Kwink

I prefer the term “Educational Rockstar”
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