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Fer
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Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Schoolontwikkelingen
CITO TOETSEN
In januari nemen we in de groepen 3 t/m 8 CITO toetsen af.
Er zijn een paar wijzigingen in de toetsen die we afnemen.
Vanaf dit schooljaar nemen we bij de kleuters geen toetsen meer af. We merkten dat de manier van afnemen niet
past deze jonge kinderen. Wij volgen de kleuters aan de hand van observaties, gesprekken en werkjes. Dit wordt
genoteerd in het leerlingvolgsysteem. We kijken bijvoorbeeld naar de taalontwikkeling, de rekenvoorwaarden, de
motoriek, het spel en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op basis van deze gegevens bepalen de leerkrachten
bij de kleuters het aanbod voor de groep en de individuele leerling.
Voor de andere groepen toetsen we op vier hoofd vakgebieden; technisch lezen, begrijpend lezen, rekenenwiskunde en spelling. CITO toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen en staan dus los van de methode toetsen.
We gebruiken deze toetsen om de ontwikkeling van de kinderen goed en betrouwbaar in beeld te brengen. De
resultaten geven informatie over het niveau waarop de leerling en de groep presteert.
De resultaten worden bijgehouden in ons digitale leerlingvolgsysteem Parnassys. De resultaten worden met
ouders tijdens de ouderavonden besproken.
We vergelijken de scores met de resultaten van eerdere momenten, waarbij het voor ons van belang is om groei
en ontwikkeling te zien. Een leerling die beneden het gemiddelde scoort kan wel goed groeien op zijn ‘eigen’ lijn
en dat is waar we voor ieder kind naar streven.
Na de toetsen maken de leerkrachten een analyse, samen met de observaties worden de gegevens gebruikt om
het groepsplan van het eerste halfjaar te evalueren en het nieuwe plan op te stellen.
In dit plan staat welke kinderen extra uitleg, uitdaging of hulpmiddelen nodig hebben en op welke manier dit
wordt aangeboden in de groep.

TEAMBOUWERS
In (bijna) alle klassen zitten de kinderen in groepjes, ofwel ‘teams’. Om de wil tot samenwerking in een team te
stimuleren, maken we gebruik van Teambouwers. Hiervoor gebruiken we dezelfde didactische structuren
(werkvormen) als in de lessen. Het verschil is dat ze niet gericht zijn op de leerstof, maar op het sociale effect.
Door een TeamBouwer ontdekken leerlingen meer over zichzelf en hun teamgenoten. Ze ervaren plezier en
komen erachter dat ze samen tot meer in staat zijn dan alleen. Een teambouwer levert vijf specifieke effecten op:
1. Elkaar beter leren kennen
2. Teamgeest ontwikkelen ‘erbij horen’
3. Onderlinge steun geven
4. Verschillen in het team waarderen
5. Samen weten we meer dan alleen
Ook zitten de 21-eeuwse vaardigheden hierin verweven. Zoals: zelfkennis, zelfvertrouwen hebben en
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen gedrag. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ze leren om
empathie te tonen en kunnen inleven in een ander, waarbij waardering en respect niet vergeten worden.
Uiteindelijk zijn dit onderdelen die leiden tot sociale verbondenheid, de wil tot samenwerken en teamcohesie.
Door TeamBouwers toe te passen krijg je de bovengenoemde effecten in een team en die effecten leveren het
volgende op:
1. Er ontstaat een positief leerklimaat
2. Het is een voorbereiding op de toekomst (samenwerking)
3. Vooroordelen en barrières worden weggenomen bij leerlingen
4. Teambouwers geven energie
Tijdens de studiedag op 6 december hebben we de ochtend gevuld met informatie over coöperatief leren. Deze
ochtend stond er één onderdeel van coöperatief leren centraal, namelijk: ‘TeamBouwers’. In de ochtend heeft
het team 14 teambouwers voorbereid en er zijn er een aantal gepresenteerd, uitgevoerd en geëvalueerd. De
komende weken wordt er in de klas extra aandacht besteed teambouwers.

Mededelingen
AANMELDEN ZOON/DOCHTER
Heeft u een zoon of dochter van 3 jaar of wordt uw zoon of dochter bijna 3
jaar? Dan is dit het moment hem of haar in te schrijven op de basisschool.
Neem contact op met onze locatiedirecteur Femke Dirkx voor meer informatie.
 Directiedirkhezius@eenbes.nl
 040-2240035

MUZIEKLES TIJDENS DE TSO
Voor alle kinderen uit de groepen 4,5,6,7 en 8 organiseert de fanfare St. Nicasius in
samenwerking met de muziekschool Rick uit Weert de mogelijkheid om tijdens de
Tussen Schoolse Opvang in groepen muziek te maken.
Er wordt gestart op de blaasinstrumenten trompet, trombone of saxofoon!
De ouders van kinderen uit de betreffende groepen hebben hierover bericht ontvangen.

THEATERAANBOD
Naast muziek besteden we dit schooljaar extra aandacht aan theater. In dit kader bieden we de kinderen in de
groepen 3 t/m 8 de mogelijkheid om na school een aantal workshops te volgen. Deze worden door
Enthousiasment op school gegeven. De workshops zijn op een zestal maandagen: 3 februari, 10 februari, 17
februari, 2 maart, 9 maart, 16 maart, telkens van 15.15-16.15 uur. Er wordt gezorgd voor opvang van de kinderen
tussen 15.00-15.15 uur. Ter introductie van het aanbod verzorgt Enthousiasment op 13 januari ’s morgens een
show voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8. Na afloop ontvangen de kinderen informatie over de workshops.

BEDANKJE
In de vorige Nieuwsbrief heeft Marlies een oproepje geplaatst voor het bladvrij maken
van de speelplaats. Vorige week zijn er meerdere vaders hard aan het werk geweest en
nu is het schoolplein weer bladvrij.
Wij willen deze vaders hartelijk bedanken voor hun hulp.

INLOOPSPREEKUUR
Op de kalender staat op 8 en 22 januari het inloopspreekuur van het Sociaal Team Heeze-Leende gepland. Het
Sociaal team is een organisatie waar je met al je vragen terecht kan over geldzaken, relaties, ontwikkeling,
opvoeden, opgroeien, wonen, werk, inkomen, zorg en ondersteuning.
Ernie Gerstmans is de contactpersoon van het Sociaal Team voor de Dirk Hezius. Zij neemt zes keer per jaar deel
aan het zorgteam overleg. In dit overleg worden grote en kleine vragen van leerlingen besproken. Wanneer u als
ouder graag uw zorgen of vragen wil bespreken kan dit door gebruik te maken van het inloopspreekuur bij ons op
school. Dit is om de week van 8.30 tot 9.30 uur. Ernie Gerstmans zit dan in de koffiekamer, je kan zonder afspraak
bij haar terecht.
Je kan ook een afspraak maken met het Sociaal Team in het gemeentehuis. Hiervoor kan je mailen
naar sociaalteam@heeze-leende.nl of bellen naar 040 224 1455

TECHNIEKMOMENT
Vrijdag 29 mei zal er weer een techniekmoment zijn. Wij zijn hiervoor op zoek naar ouders die een workshop
willen geven of materialen beschikbaar willen stellen rondom een van de volgende thema’s:









Elektriciteit
Magneten
Programmeren
Optische illusie, energie
Lucht en aerodynamica
Zintuigen
Chemische reacties
Recherche werk.
Mocht u iets voor ons kunnen betekenen horen wij dit graag voor eind januari. U kunt hiervoor contact opnemen
met Tanja of Carlijn. tanja.schelbergen@eenbes.nl carlijn.vandeven@eenbes.nl

.

Prettige Kerstdagen
Gelukkig nieuw jaar
Team Brede school
Dirk Hezius
Nieuws vanuit

MR
De uitslag van het tevredenheidsonderzoek is binnen en uit de resultaten blijkt dat kinderen, ouders én
medewerkers zeer tevreden zijn! Er is natuurlijk ook feedback gegeven die zeker mee zal worden genomen bij het
opstellen van het nieuwe schoolontwikkelingsplan.
De begroting voor 2020 hebben we besproken en goedgekeurd: er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
Verder willen we als MR de wens voor het terugplaatsen van een zebrapad aan de Schoolstraat kenbaar maken bij
de gemeente. Het oude zebrapad is verdwenen met de komst van een 'schoolzone', maar dit lijkt niet veilig
genoeg: auto's rijden hard voorbij en er is onvoldoende aandacht voor overstekende kinderen.
We zullen u binnenkort berichten over een handtekeningenactie.
Tot slot wensen wij iedereen alvast een fijne vakantie en gezellige feestdagen!

LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad had deze keer een volle agenda. Er is gestemd op de leukste naam voor de nieuwsbrief.
Wanneer ook de juffen en meesters een stem uitgebracht hebben, zal de winnende klas bekend gemaakt worden.
Er is ook gesproken over de het schoolreisje. De oudervereniging stelt een lijstje op met parken waaruit gekozen
mag worden. De leerlingenraad heeft een aantal parken genoemd die zeker niet mogen ontbreken op het lijstje.
Daarnaast is de uitslag van het kwaliteitsonderzoek is besproken. We zijn enorm trots op de score die de
leerlingen ons hebben gegeven, dat was een 8,2. De onderdelen waar we trots op zijn en de onderdelen waar we
nog aan kunnen werken zijn besproken met de leerlingenraad. De nieuwe rekenmethode werd bij het
kwaliteitsonderzoek in de opmerkingen door verschillende leerlingen genoemd. We hebben de positieve en
negatieve punten van deze methode besproken. Het team zal dit meenemen in de evaluatie van de
rekenmethode.
Tot slot hebben we nog gesproken over de veiligheid rondom de school. De ouders van de MR hebben in
samenwerking met de leerlingenraad een handtekeningenactie opgezet. Deze week ontvangt elk kind een brief
met uitleg. Deze mogen ingeleverd worden bij de eigen leerkracht. We hopen veel handtekeningen te mogen
ontvangen!

TSO KUMARI

Nieuws van buitenaf

