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Nieuws Agenda 

 

 

16 jan. 

 

23 jan. 

 

24 jan. 

 

24 jan. 

 

25 jan. tot  

4 febr. 

 

26 jan. 

 

27 jan. 

 

 

Start toetsweken groep 8 

 

Start toetsweken Cito 

 

Verjaardag van Arja 

 

OR vergadering 

 

Nationale voorleesdagen 

 
 

GMR vergadering 

 

Marge dag kleuters 

 

Volgende 

Oud papieractie 

Dinsdag 14 februari 
2023, een nieuw jaar met allemaal nieuwe kansen! Voor de kerstvakantie heb ik met u een terugblik 

genomen op het afgelopen jaar. Een jaar waar wij positief op terugkijken. Voor ons ligt het nieuwe jaar en 

dat brengt ook weer nieuwe kansen met zich mee.  

 

Na twee weken vakantie is het voor iedereen altijd weer even ‘spannend’ om te beginnen. Gezonde spanning 

wel, want er verandert weer iets in je ritme. En ook al weten we dat we vaak maar een paar minuten nodig 

hebben om weer gewend te zijn aan het andere ritme, starten we die eerste dag altijd vol vragen: Hoe is de 

vakantie van de kinderen geweest? Hoe hebben mijn collega’s te vakantie ervaren? Zijn er ook minder leuke 

dingen gebeurd in deze weken? Wie hebben er allemaal als voornemen om minder te snoepen? Heeft 

iedereen weer zin om te beginnen?  

 

We zijn het jaar goed gestart. Er heerste een fijne sfeer in school afgelopen maandag en wij hebben 

terugkeken op een heerlijke dag! Er is zin in het nieuwe jaar, zin om weer samen met elkaar aan de slag te 

gaan. Wij hebben goed genoten van de vakantie en ik hoop u ook! 

 

Dinsdagmiddag hebben wij de nieuwjaarsborrel met alle medewerkers uit de stichting gehad. Wendy 

Lemstra, onze nieuwe bestuurder opende deze met een verhaal over de krekel die zich zoveel mogelijk wilde 

voornemen. Het verhaal sloot af met dat hij nooit meer bang wilde zijn. Na afloop van de borrel kregen wij 

allemaal het boekje: Het komt goed, van Toon Tellegen. Een mooie start om zo met elkaar het nieuwe jaar te 

beginnen. Niet bang zijn, recht je schouders en doe een stap naar voren, het komt goed.  

 

De komende periode staat in het teken van evalueren. De toetsweken starten binnenkort en dat doen wij met 

een nieuw leerlingvolgsysteem (hierover verderop meer). De leerlingen van groep 8 maken deze toetsen 

voor de laatste keer en krijgen in deze periode het definitieve schooladvies. Een mooie periode. Samen 

kunnen wij kijken wat er de afgelopen periode is geleerd en waar wij nog op kunnen inzetten. Wij pakken dit 

als team schoolbreed op. En dat ervaren wij als heel waardevol. Samen maken wij het onderwijs voor onze 

school! 

 

Arja van Wijngaarden-Grit 
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NT2 taalklas   
Afgelopen maandag zijn de kinderen in de NT2 klas gestart bij ons op school. Wellicht hebt u het bericht in 

de krant voorbij zien komen, of het interview met Freek van Iersel op de radio hebben gehoord. 

Maandagochtend waren de ouders van deze kinderen ook welkom, zo konden zij zien waar hun kinderen 

terecht zijn gekomen. Voor sommige kinderen geldt dat zij nog nooit naar school zijn geweest. 

 

Vanaf het eerste moment spelen de kinderen tijdens de pauzes samen met de kinderen van onze school. De 

kinderen zijn heel positief ontvangen en mogen aan alle buitenspeelactiviteiten deelnemen. Ook zijn de 

oudere kinderen van de taalklas mee geweest naar een gymles met groep 5 en groep 7. Over hoe we dit 

definitief vorm gaan geven zijn wij nog in overleg. Het is in ieder geval heel fijn om te zien en te merken dat 

de kinderen een plek hebben gekregen in onze school! 

 

Nieuwe IB-er 
De week voor de kerstvakantie zijn de sollicitatiegesprekken gevoerd voor de IB vacature. Wij kunnen u 

melden dat deze een positief resultaat hebben opgeleverd! Marije Claasz Coockson uit Nijeveen zal per 1 

maart 2023 bij ons starten op school als IB-er. Zij is zeer ervaren, werkt al 20 jaar als IB-er en is bekend 

binnen ons samenwerkingsverband. In een volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. 

 

Dit betekent dat wij tot 1 maart niet over een IB-er beschikken. Eerder lieten wij u weten dat er, mocht het 

langer duren dan tot de kerstvakantie, een interim IB-er zou starten. De komende periode staat in het teken 

van de toetsperiode en staan er een aantal gesprekken gepland. Arja zal bij deze gesprekken aansluiten en het 

team begeleiden in de toets-periode.  

 

Cito   
Deze maand worden de Cito-LOVS- toetsen afgenomen. Met deze toetsen kunnen we de ontwikkeling van 

de kinderen door de jaren heen op cognitief gebied volgen, door middel van analyses de leerbehoeften in 

beeld brengen en daar ons onderwijsaanbod op afstemmen. Wij draaien als school dit jaar mee met de pilot 

van een nieuw leerling volgsysteem: Cito Leerling in Beeld. De huidige toetsen die wij gebruikten om de 

ontwikkeling van de kinderen te volgen zijn vanaf volgend schooljaar niet meer in te zetten. Wij zijn als 

team al zoekende geweest in hoe wij de kinderen het beste kunnen en willen volgen. Bij Leerling in Beeld is 

het mogelijk om digitaal en adaptief te toetsen, waardoor wij veel dichter bij de ontwikkeling van de 

kinderen kunnen blijven.  

• Voor de groepen 3-4 nemen wij nog de papieren versie af. Het werken op de computer vraagt van 

hen vaardigheden die wij in de dagelijkse lespraktijk nog te weinig oefenen.  

• Voor groep 8 zijn er nog geen digitale toetsen beschikbaar. Zij zullen nog gebruik maken van de 

oude toetsen. 

Dit betekent dat wij op een andere wijze kunnen gaan analyseren hoe de ontwikkeling van de kinderen 

verloopt en een plan kunnen maken van wat wij in ons aanbod aan te passen hebben. Ook bij het rapport zal 

er een andere uitdraai van de toetsen komen dan u gewend bent. We zullen u daarover op de hoogte houden.  
 

Aanpassen schooltijden   
Een aantal jaren geleden is er de overstap gemaakt naar het continurooster. Om deze overstap te kunnen 

maken is er destijds gekozen om een aantal jaren extra uren te maken, om de gemiste uren te compenseren. 

Inmiddels zijn wij de benodigde jaren al ver voorbij en dat heeft een aantal consequenties. Één daarvan 

merkt u dit jaar heel sterk: doordat de kinderen zoveel uren maken, is er heel veel ruimte voor 

studie(mid)dagen.  

Wij zijn voornemens de schooltijden per het schooljaar 2023-2024 aan te passen. De MR heeft over dit item 

instemmingsrecht en zal jullie, de achterban, hierover a.s. maandag informeren en raadplegen.  
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Inval 
Deze week hebben wij te maken gehad met meerdere ziektegevallen in ons team. De pool van invallers is 

niet groot en deze komende twee weken is deze ook volledig ingezet. Dat betekent dat wij vandaag, 13 

januari, één van de kleutergroepen geen onderwijs hebben kunnen bieden. Wij doen er alles aan om dit te 

voorkomen, maar helaas lukt het niet altijd om alle groepen bezet te houden. 

Afgelopen woensdag is dit onderwerp ook in de MR voorbijgekomen. Één van de mogelijkheden die wij tot 

dusver niet benutten is het inzetten van ouders. Wellicht bent u in de gelegenheid en hebt u een 

lesbevoegdheid om te kunnen invallen, in geval van nood. Staat u hiervoor open en ziet u mogelijkheden? 

Laat het dan vooral weten! Dat kan door te mailen naar: a.vanwijngaarden@talentwesterveld.nl.  

Nationale Voorleesdagen 2023 
Boeken zijn belangrijk én plezierig voor peuters en kleuters. Tijdens de Nationale Voorleesdagen, 

van 25 januari t/m 4 februari 2023, wordt er extra aandacht geschonken aan voorlezen aan kinderen 

van 0 tot 6 jaar. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en 

bezorgt ze veel plezier. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen 

lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers. 

De Nationale Voorleesdagen gaan van start met Het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 25 januari.  

 

                     Prikbord   
(meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan (nieuws-  

prikbord)   
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