‘IN DE KIJKER’ NOVEMBER
De maand november is aangebroken en dat
betekent dat de gezellige tijd van Sint Maarten,
Sinterklaas en kerst er aan gaat komen. Naast deze
gezelligheid gaat de schoolontwikkeling uiteraard
gewoon door! Tijdens onze teamvergaderingen
kijken we welke acties we aankomende tijd gaan
inzetten en evalueren we diverse acties die we
hebben uitgevoerd van onze jaardoelen.
Vorige week hebben we een studiemiddag gehad
over collegiale consultatie (klassenbezoeken) en
feedback geven. Dit schooljaar willen de collega’s
graag bij elkaar in de stamgroep komen kijken
om van en met elkaar te leren. Niet alleen de
kinderen ontwikkelen zich, maar wij als team en/
of individuele collega’s ook. Tijdens de studiemiddag
met Pepijn Dousi van MotivatieMeesters hebben we
gekeken welke voorwaarden motiverend werken
om als collega in ontwikkeling te blijven. Daarnaast
hebben we bepaald welk observatieformulier hier
bij past.Vanuit de NPO gelden hebben wij Jannie
een dag kunnen vrij roosteren, zodat we collegiale
consultatie structureel kunnen inzetten.
In de vorige ‘In de kijker’ vertelde ik u over de
ontwikkelmuur. Wanneer u op de volgende link klikt,
krijgt u een visueel inkijkje waar we dit jaar op De
Verrekijker mee bezig zijn:
https://youtu.be/MZT1g8hrCnw
Ook in de volgende ‘In de kijkers’ zal ik u op de
hoogte houden waar we als school mee bezig zijn.
Annemiek Julius

van de kinderen zo min mogelijk in het geding komt.
Helaas zijn er geen invallers in de invalpool en is
opdelen niet altijd een optie. Het lerarentekort was
er al, maar wordt nu weer extra duidelijk.
De afgelopen weken hebben Carla en Gelske (onze
onderwijsassistenten) en Jeanette (stagiaire) veel
extra gewerkt en de groep begeleid. Daar zijn we
heel blij mee en het is fijn dat deze collega’s zo
flexibel zijn!
Toch kunnen we niet voorkomen dat het de
aankomende tijd voor kan komen dat een
stamgroep thuis moet blijven, wanneer een collega
ziek is. We hopen dat we dit zo min mogelijk hoeft.
Wanneer dit het geval is, wordt u op de hoogte
gesteld via Kwieb.

Terugblik ouderavond

Pepijn Dousi van MotivatieMeesters heeft op de
ouderavond woensdag 27 oktober de ouders en
aanwezige collega’s op een informele en duidelijke
manier uitgelegd dat wij niet meer prestatiegericht
willen toetsen, maar dat wij leergericht zijn gaan
toetsen. Bij leergericht toetsen gaat het niet
alleen om cognitieve vaardigheden (hoofd), maar
ook om hart en handen. Dit past precies bij ons
Jenaplanonderwijs! Dit betekent dat de kinderen
naast toetsen van de basisvakken zoals lezen,
spelling en rekenen, ook gevraagd wordt naar hun
leeraanpak en creativiteit. IEP toetsen zullen twee
keer per jaar worden afgenomen.

Het individuele resultaat van het kind is terug
te vinden op de talentenkaart (documenten Personeelsbezetting
MijnRapportfolio). Het resultaat laat zien waar uw
Na de herfstvakantie is het een hele puzzel
kind nu staat ten opzichte van de leerstof van de
geworden om voor alle stamgroepen een
jaargroep. In het kindgesprek met de groepsleider
stamgroepleider te hebben staan. Wendy van de
wordt samen met de kinderen vervolgens gekeken
Wilgen heeft een vervelende blessure opgelopen
waar ga ik nu aan werken/wat zijn mijn doelen voor
aan haar knie en is nog volop aan het revalideren. Zij aankomende periode? Wij menen dat deze manier
werkt momenteel halve dagen en mag bijvoorbeeld
van toetsen motiverender werkt en kinderen meer
nog niet auto rijden. We proberen zoveel mogelijk
betrokken zijn bij hun eigen leerproces.
continuïteit te creëren zodat het onderwijsproces

In de bijlage de PowerPoint van Pepijn Dousi voor
geïnteresseerden.

MijnRapportfolio

Sinds 2 jaar werken wij op De Verrekijker met een
digitaal portfolio. Wij willen graag dat kinderen
verantwoordelijk en trots zijn op hun eigen
ontwikkeling. en hier ook inzicht in hebben. Met
MijnRapportfolio proberen we een zo’n compleet
mogelijk beeld van uw kind te geven. Met de komst
van de talentenkaart van IEP LVS zagen we dat er
overlap was tussen de inhoud van MijnRapportfolio
en de talentenkaart. Tijdens de 2-daagse hebben
we met het team opnieuw naar de inhoud van
MijnRapportfolio gekeken en is de inhoud aangepast.
Aangezien we er naar streven dat MijnRapportfolio
een levend document is, zullen we geregeld kritisch
blijven kijken hoe het proces gaat en of we nog
aanpassingen moeten doen.
Ook thuis kunt u inloggen in MijnRapportfolio om
samen met uw kind de ontwikkeling te volgen of
om bijvoorbeeld foto’s toe te voegen van bijzondere
mijlpalen of gave talenten thuis.
Hoe log je in op MijnRapportfolio?:
● Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl
● Klik op de tekst “Eerste keer inloggen” en vul het
e-mailadres in dat je gebruikt voor school.
● Je ontvangt een e-mail met een link om je
wachtwoord te veranderen. Houd er rekening
mee dat dit een aantal minuten kan duren en
kijk eventueel of deze niet in de spam filter
terecht komt. De link in deze e-mail is slechts
3 uur geldig, dus wijzig het wachtwoord zodra
de mail ontvangen is. Als je meerdere keren een
wachtwoord wijziging hebt aangevraagd, is alleen
de laatst gestuurde link bruikbaar.
● Kies een persoonlijk wachtwoord om in te
loggen op MijnRapportfolio.

Sint Maarten

De afgelopen week hebben we schoolbreed gewerkt
aan de lampionnen voor 11 november. Morgen
zal er met de kinderen een Sint Maarten viering
plaatsvinden. Ook zullen de kinderen al zingend hun
lampionnen in de andere stamgroepen laten zien.
De ouderwerkgroep (OWG) zal morgen weer voor
een traktatie zorgen. De school zal ’s avonds niet
open zijn. Wij wensen alle kinderen die Sint Maarten
gaan lopen veel plezier!

BSO De Verrekijker

Erwin van de BSO:
“Ook in de herfstvakantie was de BSO open. Dan wordt
er afgeweken van de normale ‘planning’ en gaan we
er op uit. Zo zijn we op dinsdag wezen bowlen en op
woensdag zijn we naar Hoenderdaell geweest”.
Heeft u interesse in onze BSO loop gerust eens
bij ons binnen of neem contact op met ons
servicebureau via mail info@kappio.nl, telefonisch
0223534797 of neem een kijkje op onze website
www.kappio.nl

Belangrijke data

Donderdag 11 november
Vrijdag 3 december 		

Viering Sint Maarten
Sinterklaas viering

