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    NIEUWSBRIEF 

Februari-maart 2014 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Inmiddels hebben we de toetsperiode bijna achter de rug en hebben de meeste 
voortgangsgespreken plaatsgevonden.   
Na deze periode vinden binnen de Schilderspoort de groepsbesprekingen plaats. Deze 
besprekingen vinden plaats aan de hand van het zogenaamde groepsplan. De groepsleraren 
bekijken dan samen met de intern begeleider en de teamleider hoe de vorderingen van de 
groep de afgelopen zijn geweest. Tevens worden nieuwe doelen per vakgebied gesteld voor 
de komende periode.  
Voor de schoolverlaters breekt de periode aan van de eindverwijzing en de gesprekken 
daaromtrent. Op verschillende scholen worden open dagen gehouden zodat ouders en 
kinderen zich een beeld kunnen vormen van de school. De leerlingen van de bovenbouw 
hebben inmiddels al een bezoek gebracht aan Symbion. 
 

Korte terugblik 

 Op 27 januari j.l. hebben alle leerlingen van bovenbouw 2 een bezoek gebracht aan 
Symbion. Dit als voorbereiding op de keuze voor het vervolgonderwijs. De kinderen 
waren erg enthousiast over dit bezoek. Door de groepen van Ineke – Ilse en Mark-
Sharon zijn mooie verslagen gemaakt. U kunt een en ander lezen op onze website. 

 Op dinsdag 28 januari zijn alle leerlingen van bovenbouw 2 naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam geweest. Drie groepen gingen met de bus en de groep van Hans / Sandy 
reisde met de trein en de tram. De kinderen hebben hun ogen uitgekeken. Ook hierover 
kunt u een en ander lezen op onze website. 

 De spelletjesdag die gepland stond op maandag 3 februari is niet doorgegaan. Deze dag 
is verplaatst naar vrijdag 25 april in het kader van de Koningsdag. Te zijner tijd zullen we 
een oproep doen voor de broodnodige hulp van ouders. 

 In de week van 3 februari heeft een groot aantal voortgangsgesprekken plaatsgevonden. 
In sommige groepen zijn, door omstandigheden, nog niet alle gesprekken afgerond. Dat 
zal echter in de komende periode gebeuren. In de bovenbouw waren deze keer de 
leerlingen aanwezig tijdens de voortgangsgesprekken. Door met het kind in gesprek te 
gaan tijdens de Voortgangsgesprekken samen met ouders of tijdens de gesprekken die 
met elk kind in de groep plaatsvinden, wordt de leerling meer eigenaar van zijn eigen 
ontwikkelingsproces en voelt hij/zij zich meer verantwoordelijk voor zijn/haar resultaten. 
Zowel ouders, leerlingen als leraren hebben deze gesprekken als zeer positief ervaren! 

 De sportdag die, op vrijdag 24 januari, gepland stond voor leerlingen van bovenbouw 2 is 
verplaatst naar dinsdag 25 februari a.s. 

 Op maandag 10 februari vond er een studiedag plaats voor het gehele team. Gedurende 
deze dag heeft het team zich gebogen over de opbrengsten (resultaten) op het gebied 
van rekenen, lezen en begrijpend lezen. We proberen deze opbrengsten zo optimaal 
mogelijk te maken door kritisch te kijken naar ons aanbod en het didactisch handelen van 
de leerkrachten. Daarnaast kunnen ook kindfactoren van invloed zijn op de resultaten, 
zoals werkhouding; gedrag; inzicht; mogelijkheden en dergelijke. Alle bevindingen 
worden vervolgens meegenomen in het nieuwe groepsplan dat voor de verschillende 
vakgebieden geschreven wordt. Dit groepsplan wordt door de groepsleraren besproken 
met de intern begeleider en de teamleider. 
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Planning Februari activiteiten 

 

 Vanaf maandag 17 februari  vinden er activiteiten plaats rond 

de Nederlandse Kinderjury. 

Iedereen tussen 6 en 12 jaar kan mee doen aan de 

Nederlandse Kinderjury. Door mee te doen laat je zien wat je 

favoriete boek is! Alle stemmen samen beslissen welke 

boeken uit 2013 de prijs winnen. Er zijn twee 

leeftijdsgroepen, die elk hun eigen winnaar kiezen: 

 - 6 t/m 9 jaar (groep 3 t/m 5) 

 - 10 t/m 12 jaar (groep 6 t/m 8)  
De stemperiode voor de Nederlandse Kinderjury 2014 is van woensdag 5 maart t/m 

woensdag 14 mei 2014. Je kunt stemmen op de boeken die verschenen zijn tussen 1 

januari en 31 december 2013. Verhalen, prentenboeken, gedichtenbundels, 

bloemlezingen en informatieve boeken doen allemaal mee zolang ze maar geschikt zijn 

voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud. Ze zijn te herkennen aan het Kinderjurylogo 

2014 in het boek. Soms staat het logo er niet in: dan kan je aan het jaartal voorin het 

boek zien of het boek in 2013 verschenen is. In de bibliotheek hebben de meeste boeken 

uit 2013 een Kinderjury 2014 etiket op de rug van het boek.  

Ben je op zoek naar leuke boekentips? Daarvoor wordt er een speciale tiplijst gemaakt 

met 25 boeken per leeftijdscategorie. Boekhandels en bibliotheken uit het hele land 

verzamelen titels van boeken die zij mooi, grappig, bijzonder of spannend vinden.  

De tiplijst vind je op de website www.kinderjury.nl 

 Op woensdag 19 februari verzorgt onze oud-collega Paul 

Mulder een drietal muzikale optredens op de Schilderspoort. De 

voorstelling ‘Plat gespöld’ is een ode aan het dialect van de 

regio’s Achterhoek en De Liemers. Het Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers vindt het belangrijk de streektaal onder 

de aandacht te brengen en te houden. Streektaal maakt immers 

een belangrijk deel uit van het cultureel erfgoed in deze streek. 

Het Erfgoedcentrum heeft daarom het 

initiatief genomen tot het programma 

Plat Gespöld. 

Onderdeel van deze voorstelling is het optreden van Paul Mulder 

en Frans van Gorkum. 

Zij spelen liedjes van hun cd ‘Laeven is leven’.  
Tijdens de optredens aanstaande woensdag 19 februari worden 

er tevens beeld- en geluidsopnames gemaakt door 

ziekenomroep Mozaiek. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat 

uw kind bij deze opnames aanwezig is wilt u dit dan doorgeven aan de betreffende 

groepsleraar. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw kind wel bij de voorstelling 

aanwezig kan zijn maar niet herkenbaar in beeld gebracht wordt. 

 Op vrijdagmiddag 28 februari vinden er op school Carnavalsactiviteiten plaats. Voor de 

kinderen die het hossen en springen wat minder leuk vinden organiseren we binnen de 

school het zogenaamde Snoezelcarnaval.  

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1146&bih=555&tbm=isch&tbnid=2F3BkKb5DDOyBM:&imgrefurl=http://www.kinderboekwinkel.nl/tentoonstelling-kinderjury/&docid=mivgkWQ8KFc30M&imgurl=http://www.kinderboekwinkel.nl/wp-content/uploads/2014/01/Kinderjury.jpg&w=188&h=232&ei=SKn8UsP-AqPG0QXa14GgDw&zoom=1&ved=0CKsBEIQcMBk&iact=rc&dur=600&page=2&start=18&ndsp=18
http://www.google.nl/imgres?biw=1146&bih=555&tbm=isch&tbnid=E7kklv9hfp-30M:&imgrefurl=http://www.teamvw-speed.nl/index.php/our-shows/276-gezocht-camera-man-vrouw.html&docid=5J3DMzE0RGFT-M&imgurl=http://www.teamvw-speed.nl/images/midwintermeeting2009/camera_man.jpg&w=200&h=198&ei=kvP9UpDVLaaO0AWd4YDQBg&zoom=1&ved=0CK4BEIQcMBs&iact=rc&dur=497&page=3&start=24&ndsp=14
http://www.kinderjury.nl/


Nieuwsbrief SBO de Schilderspoort februari-maart 2014 

   

 

Korte planning Maart activiteiten 

 Op maandag 10 maart staat de Luizencontrole weer gepland. Overigens kunnen we 

voor deze werkgroep nog steeds ouders gebruiken die, op maandagochtend na elke 

vakantie, ons meehelpen om de school luisvrij te houden door mee te helpen met de 

controles. 

 In de week van 17 maart zullen voor ouders van leerlingen uit de bovenbouw de 

eindadviesgesprekken plaatsvinden. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging. 

 Op donderdag 13 maart om 20.00 uur is de eerste bijeenkomst van het Ouderpanel 

van de Schilderspoort. U kunt hier verder in deze Nieuwsbrief meer over lezen. 

 Donderdag 20 maart is er weer een Kijkles tijdens het zwemmen.  
De tijden zijn als volgt: 

10.30 – 11.15 uur groep Marjo / Ria en die leerlingen uit   

   benedenbouw 2 die nog geen diploma hebben 

11.15 – 12.00 uur groep Ramona / Bea en die leerlingen uit   

   de bovenbouw die nog geen diploma hebben. 

 Op 23 maart wordt door onze oud-collega Paul Mulder een voorstelling gegeven in de 

DRU Cultuurfabriek in Ulft. Aan deze voorstelling ‘Plat Gespöld’, die op 19 februari ook 

op school heeft plaatsgevonden, mogen ook leerlingen van de Schilderspoort meedoen. 

Leerkrachten polsen deze week welke leerlingen hiervoor belangstelling hebben en 

vervolgens wordt dit uiteraard met ouders overlegd. Meer informatie volgt dan voor de 

betreffende leerlingen.. 

 Op dinsdag 25 maart komen enkele nieuwe leerlingen kennismaken op de 

Schilderspoort. Zij zullen op maandag 31 maart op onze school gaan starten. 

 Op vrijdagmiddag 28 maart is de eerste bijeenkomst van het Leerlingenpanel op de 

Schilderspoort. U kunt hierover meer lezen verderop in deze Nieuwsbrief. 

 Op maandag 31 maart starten er weer enkele nieuwe leerlingen bij ons op school. We 

wensen deze kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) een goede tijd toe op de 

Schilderspoort. 
  

Ouderpanel  
De Schilderspoort vindt het erg belangrijk de mening en visie van ouders te kennen en te 
kunnen meenemen in het vormgeven van goed onderwijs en goed beleid. In het kader 
hiervan zal binnenkort weer een Ouderenquête gehouden worden. Tevens heeft de 
Schilderspoort een goed functionerende Medezeggenschapsraad en Oudervereniging. 
Daarnaast willen we dit schooljaar van start gaan met het zogenaamde Ouderpanel. 
Een groep gemotiveerde en enthousiaste ouders die samen met de school van gedachten 
wil wisselen over verschillende onderwerpen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan zaken als 
Passend Onderwijs; verwachtingen van het Speciaal Basisonderwijs; communicatie tussen 
school en ouders enz.  

 

Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 maart zijn alle leerlingen vrij 

in verband met de Voorjaarsvakantie. 

De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gesteld. 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1146&bih=555&tbm=isch&tbnid=_2185ie70mZ3VM:&imgrefurl=http://obsdespeurneus.nl/index.php?page%3D32%26section%3D1&docid=fOBML79TSe3HcM&imgurl=http://obsdespeurneus.nl/starnet/media/gallery/schoolzwemmen.jpg&w=130&h=118&ei=-K_8Uub1L6LO0wXvo4G4CQ&zoom=1&ved=0CPMBEIQcMDE&iact=rc&dur=536&page=5&start=48&ndsp=14
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 Het ouderpanel komt minimaal twee keer per jaar bijeen en zal jaarlijks van 

samenstelling wisselen om op die wijze meerdere ouders de gelegenheid te geven aan 

dit panel deel te nemen. 

De eerste bijeenkomst van het Ouderpanel gaat plaatsvinden op donderdag 13 maart om 

20.00 uur. We willen ouders die belangstelling hebben om aan dit Ouderpanel deel te 

nemen vragen zich via mail hiervoor op te geven bij Dorine Vaes, teamleider van de 

benedenbouw: d.vaes@schilderspoort.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Leerlingenpanel 

Naast de mening van ouders vindt de Schilderspoort ook de mening van leerlingen erg 

belangrijk. In het kader hiervan heeft onlangs reeds een leerlinge enquête plaatsgevonden 

onder alle leerlingen van de bovenbouw. Op dit moment wordt de enquête uitgewerkt zodat 

we u in een volgende Nieuwsbrief informatie kunnen geven over de uitslag ervan. 

Zoals er voor de ouders een Ouderpanel van start gaat willen we voor de leerlingen een 

Leerlingenpanel gaan samenstellen. Voor dit Leerlingenpanel worden 6 leerlingen uit de 

bovenbouw uitgenodigd die twee maal per jaar met de directie in gesprek gaan over 

verschillende onderwerpen. De samenstelling van het Leerlingenpanel zal wisselen zodat 

meerdere leerlingen hun stem kunnen laten horen. 

Op 28 maart aanstaande zal de eerste bijeenkomst van het Leerlingenpanel plaatsvinden. 
 

mailto:d.vaes@schilderspoort.nl

