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PRIVACY VOORKEUREN IN

PARRO

WELKOM IN 2020!
BERICHTEN NAMENS DE DIRECTEUR

Welkom in 2020! Vanaf 1 januari mag ik, Andy Vos, de nieuwe

directeur van deze mooie Jenaplanschool zijn. Voor mij geen

onbekende school, ik ben er inmiddels al meer dan 10 jaar

werkzaam. Een heel aantal van u zal mijn gezicht al kennen, maar

kom gerust even kennismaken wanneer dit niet zo is. De komende

tijd zal ik regelmatig bij de koffietafel in de hal te vinden zijn, 's

ochtends bij aanvang van school. Wellicht is het prettig voor u om

te weten wat mijn werkdagen zijn. De functie van directeur is een

functie van 4 dagen. Vandaar dat ik in principe aanwezig ben op

maandag, dinsdag, woensdag. De donderdag en vrijdag zijn

afhankelijk van mijn vrije dag, die valt namelijk de komende periode

telkens op één van deze twee dagen. Heeft u een vraag aan mij,

kom dan gerust even langs of neem even telefonisch contact op via

0341-252261. Via e-mail ben ik ook bereikbaar; a.vos@franciscus-

nunspeet.nl, maar ik stel persoonlijk contact op prijs. 
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HALFJAARLIJKSE

TOETSPERIODE CITO

ONS REKENONDERWIJS IN

DE STAMGROEP

LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING

Of het lerarentekort een probleem is? Of wij ons daarover zorgen

maken? Zeer zeker! Door aan iedereen te laten zien en horen hoe

mooi ons beroep is, willen wij als team het onderwijs positief op de

kaart zetten. Dat is waarom wij op 30 en 31 januari deze keer de

deuren van onze school NIET sluiten tijdens de landelijke

stakingsdagen, maar juist openhouden! Wel zullen wij op deze twee

dagen samen met de kinderen kijken naar de positieve kant van het

(basis)onderwijs. Hoe dit eruit gaat zien en hoe u als

ouder/verzorger een bijdrage kunt leveren? Daarover volgt

binnenkort meer nieuws! Kortom: wij staken niet, maar willen op

een andere manier van ons laten horen. Wordt vervolgd... 

NIEUW UITERLIJK JENAPRAAT

U heeft het al ontdekt, de Jenapraat heeft een ander uiterlijk

gekregen, passend bij de huisstijl van de school. De inhoud van de

Jenapraat gaan wij steeds meer toespitsen op onderwijs-

inhoudelijke zaken. Praktische zaken vindt u in Parro. 



HALFJAARLIJKSE CITO PERIODE

Vanaf deze week worden in de middenbouw en de

bovenbouw weer de Cito leerlingvolgsysteem toetsen

(LVS) afgenomen. Deze toetsen helpen de

stamgroepleiders om een beeld te krijgen van de

ontwikkeling van de kinderen op het gebied van lezen,

spelling en rekenen. Het Cito LVS is één van de

puzzelstukjes die wij gebruiken om de ontwikkeling van de

kinderen goed in beeld te hebben. Naast de Cito LVS

toetsen doen wij onder andere observaties, hebben wij

kindgesprekken en nemen wij bij de kinderen

methodegebonden toetsen af. Naar aanleiding van de

Cito LVS toetsen gaan wij op studiedagen aan de slag

met een groeps-, bouw- en schoolanalyse. Zo volgen wij

de ontwikkeling van alle kinderen en monitoren wij de

kwaliteit van het onderwijs op onze school. De resultaten

van de CITO leerlingvolgsysteem toetsen van uw

kind(eren) zijn terug te vinden in het verslag. Deze gaat

mee op vrijdag 21 februari. Na de voorjaarsvakantie

vinden dan de driegesprekken plaats, waarin uw kind

samen met u en de stamgroepleider zijn of haar

ontwikkeling zal bespreken. De uitnodiging voor deze

driegesprekken volgt via Parro, waarbij u zelf uw

kind(eren) kunt inplannen met de gespreksplanner.   
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STUDIEDAGEN

Voor het komende half jaar, tot de zomervakantie, zijn de

volgende studiedagen gepland. De kinderen zijn op deze

dagen VRIJ. 

 

Donderdag 6 februari 2020

Maandag 2 maart 2020

Vrijdag 29 mei 2020

Dinsdag 2 juni 2020

Vrijdag 12 juni 2020

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN

Voor ons is het altijd erg prettig om ruim van te voren te

weten welke kinderen wij de komende tijd, maar ook de

komende jaren op school mogen verwachten. Broertjes en

zusjes worden namelijk niet automatisch aangemeld. Zijn er

nog kinderen binnen het gezin die nog niet aangemeld zijn,

laat ons dit dan spoedig weten, zodat we de aanmelding

kunnen doen. 

OPEN MOMENT 22 JANUARI

De komende tijd ziet u gloednieuwe spandoeken hangen bij

de invalswegen van Nunspeet, waarmee wij nieuwe

ouders/verzorgers met hun kinderen willen uitnodigen om

een bezoek te brengen aan onze school en peutergroep De

Boomhut. Op woensdag 22 januari van 9.00 tot 9.45 uur is

er een 'open moment', waarop nieuwe ouders/verzorgers en

belangstellenden informatie krijgen over de peutergroep en

ons onderwijs. Daarnaast is er een rondleiding. Kent u nog

ouders/verzorgers die een school zoeken? Attendeer hen

dan op dit open moment. Daarnaast is altijd mogelijk om

vrijblijvend een afspraak te maken voor een rondleiding. 

PRIVACY VOORKEUREN IN PARRO

In het kader van de AVG-wetgeving vragen wij u elk jaar

de privacy voorkeuren bij te houden. Via het ouder-

communicatieportaal Parro, kunt u deze eenvoudig

controleren en/of wijzigen via instellingen in de app.

Hierbij vragen wij u aan te geven of bijvoorbeeld

beeldmateriaal gebruikt mag worden in Parro, de

nieuwsbrief, de schoolgids, social media, website en of

uw kind mee mag doen aan onderzoeken. Wat betreft

toestemming voor beeldmateriaal in Parro; de stam-

groepleiders geven u graag regelmatig een update van

de activiteiten in de groep. Zo krijgt u een kijkje in de

stamgroep en kunt u zien wat uw kind meemaakt op

school. Door alle voorkeuren via Parro te verzamelen

houdt u controle over de privacyvoorkeuren voor uw

kind(eren) en houden wij eenvoudig overzicht. 

BELANGRIJKE DATA 

Alle belangrijke data staan vermeld in de agenda in de

Parro app. Wist u dat Parro ook op de computer te

openen is? Via talk.parro.com kunt u met dezelfde inlog

alle items raadplegen, naast het gebruik op uw app.

 

BSO DE SCHAAPSKOOI

Elke maandagmiddag zien we de kinderen bij de BSO veel

plezier hebben. Ze spelen gezelschapsspelletjes, spelen

buiten of staan in de kinderkeuken te bakken onder leiding

van Sigrid. Heeft u interesse in buitenschoolse opvang

binnen onze school, laat ons dit dan weten. Loop gerust

binnen of mail naar s.loos@franciscus-nunspeet.nl voor meer

info.

ONTWIKKELING VOLGEN UW KIND

Verslag mee

Inschrijven voor driegesprek via Parro

Driegesprekken

 

21 februari

5 maart

9 t/m 20 maart
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Evaluatie

We evalueren elk blok in een bouwvergadering. Daarbij

kijken we naar of de doelen zijn gehaald, of onze aanpak

juist is geweest en hoe het blok als geheel is verlopen.

Daarnaast vindt er na elke twee blokken een groot

evaluatieoverleg plaats met de midden- en bovenbouw,

waarbij samen met de intern begeleider het proces van

ons rekenonderwijs wordt besproken. 

 

Sanna van den Berg, onze rekencoördinator, heeft voor

haar opleiding tot rekencoördinator een filmpje gemaakt

over ons rekenonderwijs. We zullen dit filmpje binnenkort

via Parro met u delen. 

 

 

 

 

ONS ONDERWIJS
REKENEN IN DE STAMGROEP

In de midden- en bovenbouw zijn wij sinds dit schooljaar

gestart met het aanbieden van het rekenonderwijs in

stamgroepen. In deze editie van de Jenapraat informeren

wij u graag over hoe de ontwikkeling van het rekenonderwijs

in de stamgroep dit afgelopen halfjaar is verlopen.

 

Blokvoorbereiding

Het schooljaar is verdeeld in blokken. Elk rekenblok wordt

samen met de collega's uit een bouw voorbereid. Hierbij

wordt stilgestaan bij de doorgaande leerlijn, de doelen die

in het komend blok aan de orde moeten komen en welke

doelen in het vorige blok nog niet geheel behaald zijn.

Daarnaast wordt in de blokvoorbereiding gekeken naar de

instructies, het oefenen van het automatiseren en het

verwerken van de leerstof. 

 

Een rekenweek in de stamgroep

Iedere week staat er een domein centraal, bijvoorbeeld

optellen/aftrekken, vermenigvuldigen/delen of meten. De

instructie en verwerking is afgestemd op dit domein.

Gedurende de week vinden er instructies plaats op

verschillende niveaus. Voor het oefenen van het rekenen

maken  we gebruik van de methode 'Wereld in getallen', de

oefensoftware van Gynzy en diverse andere bronnen. Elke

week zijn er gezette momenten waarop het automatiseren

geoefend wordt. Bij automatiseren moet u denken aan het

snel kunnen oplossen van verschillende optel- en

aftreksommen en de tafels. Dit oefenen we door middel van

spelletjes, oefeningen, werkbladen etc. Iedere week vindt er

een oefenles plaats, waarbij de kinderen op verschillende

manieren en op hun eigen niveau kunnen oefenen met

domeinen die zij nog lastig vinden of gaan aan de slag met

extra uitdagende vraagstukken. Tijdens de oefenles kan er

ook voor worden gekozen om herhaling aan te bieden

rondom een bepaald rekendomein. 

 

Toetsen

We gebruiken de toetsen van de methode 'Wereld in

Getallen' om te checken of de kinderen de doelen van het

huidige domein beheersen. Op basis van deze gegevens

wordt bijvoorbeeld de oefenles vormgegeven. Ook wordt

het opgenomen in de volgende blokvoorbereiding om zo in

beeld te hebben waar extra aandacht naar uit moet gaan. 

 

REKENONDERWIJS IN DE ONDERBOUW

Ook in de onderbouw heeft het rekenonderwijs onze

aandacht. De foto op de voorpagina van deze Jenapraat

laat de verwondering bij twee kinderen die aan de slag

zijn met meten al duidelijk zien.

 

In de onderbouwstamgroepen wordt gewerkt vanuit

thema's en projecten, waar tijdens de voorbereiding van

het project de verschillende doelen uiteen worden gezet.

Binnen elk project worden rekendoelen aangeboden, die

passend zijn bij het project. De rekenactiviteiten vinden

gedurende de dag plaats, bijvoorbeeld in de grote kring,

tijdens spel of tijdens een kleine kring met begeleiding

van de stamgroepleider. We kunnen spreken van een

beredeneerd aanbod; er wordt gekeken naar welke

doelen op welk moment en voor welk kind aan de orde

moeten komen.

 

Projectweken

Er worden ook projectweken gehouden, passend binnen

het thema, met meer nadruk op specifieke rekendoelen.

Zoals nu bijvoorbeeld bij het thema dino's, waar de

kinderen met stroken van 1 meter de grootte van het dier

inschatten en bezig zijn met vergelijken van diverse

lengtematen.

 

Observaties

In de onderbouw worden de basisvoorwaarden om te

leren rekenen gestimuleerd. Via Bosos, het

observatiesysteem voor kleuters, wordt er door de

stamgroepleider bijgehouden welk van deze voorwaarden

een kind al beheerst. Hierbij valt te denken aan het tellen

en het herkennen van getalbeelden. De gegevens van

deze observatie worden op gezette momenten met de

ouders/verzorgers besproken, bijvoorbeeld tijdens de

ouder/driegesprekken. 


