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    NIEUWSBRIEF 

Februari 2016 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De afgelopen periode is er door leerlingen en leerkrachten hard gewerkt. De leerlingen 

hebben toetsen gemaakt voor de verschillende vakgebieden om te bekijken welke 

vooruitgang zij de laatste periode geboekt hebben. Daarnaast hebben zij hun portfolio verder 

aangevuld. Leerkrachten hebben op basis van de toetsen, de methode-gebonden toetsen en 

hun observaties in de groep de voortgangsformulieren geschreven. Inmiddels hebben de 

meeste voortgangsgesprekken met ouders plaatsgevonden. 

Leerkrachten hebben tevens, op basis van de verkregen gegevens, een nieuw groepsplan 

geschreven, zowel op pedagogisch als op didactisch vlak. Deze groepsplannen worden na 

de voorjaarsvakantie besproken met de intern begeleider en de teamleider van de 

betreffende bouw. 

 

Terugblik december en januari 

 Woensdag 16 december vond de Kerstmaaltijd plaats op school. De ouders werden in de 

hal welkom geheten door onze djembé-groep en ons eigen koor. Het was een sfeervol 

welkom! Aansluitend kon iedereen genieten van een heerlijke kerstmaaltijd in de groep. 

 Maandag 4 januari is iedereen, inclusief de zestien nieuwe leerlingen weer gestart. We 

wensen deze nieuwe leerlingen en hun ouders een fijne tijd op de Schilderspoort. 

 Maandag 4 januari vond er weer een luizencontrole plaats. Er werden gelukkig geen 

luizen geconstateerd. Aangezien het van belang is dit goed te blijven controleren zijn we 

blij met de ouders die deze controle na elke vakantie op zich willen nemen. De 

werkgroep Luizencontrole kan echter altijd uitbreiding gebruiken, dus mocht u deel willen 

nemen meldt u zich dan bij de groepsleraar van uw kind. 

 Vrijdag 22 januari waren alle leerlingen vrij in verband met een studiedag van het team. 

Tijdens deze dag werden, zoals hierboven reeds beschreven, de groepsplannen 

geschreven. Op basis van de toetsgegevens was het soms noodzakelijk de 

niveaugroepen anders in te delen, met name bij de vakgebieden rekenen en spelling. 

Leerkrachten gingen daarom met elkaar in overleg om te komen tot een goede indeling in 

niveaugroepen. 

 Maandag 25 januari had het team opnieuw een studiedag die ditmaal in het teken stond 

van rekenen en positive behavior schoolwide (PBS). 

Rekenen 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn we dit schooljaar gestart met de 

nieuwe rekenmethode WizWijs. De implementatie van deze methode is tevens de 

afsluiting van een rekenverbetertraject van 4 jaar. De eerste 3 jaar hebben de 

leerkrachtvaardigheden met betrekking tot het eigen maken van nieuwe rekeninzichten 

centraal gestaan en dit jaar staat WizWijs centraal. Gedurende deze studiedag hebben 

leerkrachten zich bezig gehouden met het schrijven van het groepsplan rekenen. Hierbij 

is binnen de bouwen intensief overlegd en samengewerkt. 
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PBS 

Zoals u weet staat ook PBS centraal gedurende dit schooljaar. Kinderen kennen 

inmiddels de gedragsverwachtingen die voor elke ruimte zijn opgesteld. Deze 

gedragsverwachtingen zijn geoefend en worden steeds beter toegepast. Kinderen 

kunnen daarmee een beloning verdienen in de vorm van een muntje waarop Poortje 

staat afgebeeld. De buizen waarin de muntjes per groep verzameld worden beginnen al 

aardig vol te raken en de meeste groepen hebben hun daaraan gekoppelde beloning al 

gekregen. Super! 

Naast het aanscherpen van de werkwijze van PBS is er tijdens de studiedag aandacht 

besteed aan de Incident registratie Swiss Suite. Ook hierover stond in de vorige 

nieuwsbrief een en ander vermeld. Nu is er gezamenlijk bekeken op welke wijze de data 

geanalyseerd kunnen worden en wat dit betekent voor onze aanpak binnen school. 

We zijn blij te kunnen constateren dat het aantal incidenten, sinds de invoering van het 

registratie systeem, is afgenomen. 

Tijdens een volgende bijeenkomst komen we hier weer op terug. 

 

 

Planning februari en maart 

 Vrijdag 5 februari wordt op bescheiden wijze Carnaval gevierd op school. De ervaring 

heeft geleerd dat een uitbundig Carnavalsfeest voor een grote groep leerlingen te druk is 

en dus niet echt een feest is. We hebben dan ook besloten Carnaval op een rustigere 

manier te vieren. Dit betekent dat de kinderen wel verkleed naar school mogen komen 

maar gedurende de ochtend gewoon in hun eigen groep aan het werk gaan. ’s Middags 

besteedt elke bouw op zijn eigen manier aandacht aan Carnaval, bijv. door het houden 

van een modeshow of iets dergelijks. Daarbij willen we u vragen uw zoon of dochter niet 

in legerkleding of gevechtskleding naar school te laten gaan. 

 

 

 Maandag 15 februari vindt opnieuw een Luizencontrole plaats. 

 In de week van 15 en 22 februari vinden de groepsplanbesprekingen plaats, hierbij 

zijn de groepsleraar, de intern begeleider en de teamleider van de betreffende groep 

aanwezig. 

 In de week van 22 februari vinden de eindgesprekken plaats met de ouders van 

schoolverlaters. Ouders ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. 

 In de week van 29 februari vinden ook voor bovenbouw 2 de groepsplanbesprekingen 

plaats. 

 Let op!! De Ouderavond over Positieve Behavior Schoolwide die gepland stond op 

donderdag 10 maart is verplaatst naar dinsdag 8 maart. U ontvangt hiervoor nog een 

officiële uitnodiging. Aangezien voor het creëren van een positief klimaat en positief 

gedrag een goede samenwerking tussen school en ouders van groot belang is hopen we 

de ouders in grote getalen te mogen ontmoeten op de avond! 

Zaterdag 6 februari tot en met zondag 14 februari 2016 zijn alle leerlingen vrij 

i.v.m. de Voorjaarsvakantie. 

De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte gebracht. 
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 Dinsdag 29 maart is de kennismakingsmiddag voor de nieuwe leerlingen die met ingang 

van maandag 4 april op de Schilderspoort gaan starten. 

 

Nieuwe collega’s en stagiaires 

Zoals u heeft kunnen lezen hebben 16 nieuwe leerlingen met ingang van 4 januari jl. een 

start gemaakt op de Schilderspoort. Binnen het SBO worden er drie instroommomenten 

gehanteerd, te weten start schooljaar; begin januari en begin april. Alle leerlingen die een 

Toelaatbaarheidsverklaring hebben ontvangen van de Commissie Leerling Ondersteuning 

(CLO) hebben dan recht op plaatsing. Het is van te voren niet in te schatten om hoeveel 

leerlingen het gaat en welke leeftijd deze leerlingen hebben.  

Door de komst van veel nieuwe leerlingen in benedenbouw 2 en bovenbouw 1 zijn de 

groepen daar groter geworden. Dit betekent voor de leerlingen en voor de leraren dat de 

aandacht verdeeld moet worden over meerdere kinderen. In verband hiermee hebben we 

dan ook besloten met ingang van 1 februari twee nieuwe onderwijsassistenten te benoemen 

die beiden 3 dagen per week werkzaam zullen zijn met name in benedenbouw 2 en 

bovenbouw 1. Dit schept de mogelijkheid meer in niveaugroepjes te werken en de leerlingen 

extra ondersteuning te bieden. 

We heten Anouk Derksen en Mitchell Braam dan ook van harte welkom binnen ons team! 

Naast deze nieuwe collega’s heten we ook een aantal nieuwe stagiaires welkom. Als 

opleidingsschool bieden wij een stageplek voor studenten van de opleiding tot 

onderwijsassistent; voor PABO-studenten en studenten van de opleiding sport en spel aan 

het CIOS. 

 

Thema energie en vervoer 

Opnieuw is er gekozen voor een thema dat door bijna de hele school centraal staat, het 

thema ‘energie’. In benedenbouw 2 en in de gehele bovenbouw wordt aan dit thema 

gewerkt. Kinderen zijn bezig met zaken als windenergie; zonne-energie; energie uit voeding 

en nog veel meer. 

In benedenbouw 1 wordt aan het thema vervoer gewerkt. Op het plein is een benzinepomp 

en een wasstraat voor de skelters verschenen en in de klas zijn auto’s; wegen en rotondes 

en nog veel meer zaken te zien. 

 

Werkgroep Plein 

Zoals u weet is een werkgroep Plein in het leven geroepen die zich bezig houdt met de 

voorbereidingen die nodig zijn om tot een nieuw te realiseren schoolplein te komen. Het is 

een enthousiaste groep bestaande uit: 

- Arianne Nix van de Gelderse Sportfederatie 

- Willie Nas van de dienst voor Natuur en Milieueducatie 

- Jan van der Meer, medeverantwoordelijk voor het beheer van ons gebouw en plein 

Vrijdag 25 maart tot en met maandag 28 maart 2016 zijn alle leerlingen vrij 

i.v.m. de Pasen. 

De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte gebracht. 
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- ouders 

- groepsleerkrachten en vakleerkrachten gymnastiek 

 

De werkgroep komt regelmatig bij elkaar en heeft inmiddels de visie op het nieuwe in te 

richten plein besproken. Aan de hand van die visie is het werk van diverse ontwerpers 

bekeken. De werkgroep heeft drie ontwerpers uitgekozen waarvan gedacht wordt dat zij de 

visie van de school goed kunnen vertalen naar het nieuw in te richten plein. 

Woensdagmiddag 24 februari presenteren deze ontwerpers zich en kiest de werkgroep de 

ontwerper die voor de Schilderspoort aan de slag gaat. 

De uitgenodigde ontwerpers zijn ‘Twintig 10’, ‘het Groenkompas’ en Eelco Koppelaar. 

Er is nog geen uitspraak gedaan of het plein straks een openbaar; semiopenbaar of een 

gesloten plein wordt. 

U zult begrijpen dat voor de inrichting van een nieuw plein een fors geldbedrag nodig is. 

Dit geldbedrag zal deels door de school maar daarnaast ook via sponsoring bij elkaar 

gebracht moeten worden. 

De sponsoractie die dit schooljaar reeds heeft plaatsgevonden heeft al het prachtige bedrag 

opgeleverd van € 3069,-!! 

 

Hoewel dit al een prachtig bedrag is zal de werkgroep in de komende periode nog meer 

plannen voor sponsoring moeten bedenken en organiseren. 

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen! 

 

Oproep verkeersouder 

Drie maal per jaar vindt overleg plaats tussen verkeersouders van diverse scholen en de 

Gemeente Zevenaar. Binnen dit overleg worden de volgende zaken besproken: 

- verkeersexamen 

- verkeersveiligheid rond de school 

- verkeersveiligheid op schoolroutes 

We zijn dringend op zoek naar een enthousiaste ouder die namens de Schilderspoort deze 

overleggen wil bijwonen. De betreffende ouder is vertegenwoordiger van de school en 

overlegt intern met Rogier Bekkenutte, teamleider bovenbouw 2, over de lopende zaken. 

Heeft u belangstelling en wilt u onze school vertegenwoordigen meldt u zich dan bij Rogier of 

bij de groepsleraar van uw kind. 

 

 

We wensen u een fijne voorjaarsvakantie toe!    

  

Het team van de Schilderspoort 

 

 

 

http://www.judoacademieamsterdam.nl/nieuws/vakantiejudo-voorjaarsvakantie/

