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Schoolontwikkeling | Een terugblik op de studiedag 
Afgelopen maandag hadden we een online studiedag waarop we met een aantal schoolontwikkelpunten uit 

ons jaarplan aan de slag zijn gegaan. Daarover willen we u graag informeren.  

In de ochtend is de kleuterbouw geïnformeerd over het signaleren van kleuters met een 

ontwikkelingsvoorsprong. Onder leiding van onze hoogbegaafdheidsspecialist Marijn Klapwijk is gekeken 

hoe we een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen herkennen en welk observatie-instrument we 

daarvoor gaan gebruiken. Daarnaast is er in de kleuterbouw een kwaliteitskaart over spelontwikkeling en 

het werken in hoeken opgesteld. We willen kinderen tot rijk en uitdagend spel stimuleren in de hoeken, 

zowel in de klas als op het speel-, leerplein. 

In de groepen 3 t/m 8 hebben we het rekenonderwijs onder de loep genomen. Op basis 

van de rekenresultaten hebben we gekeken wat er in ons onderwijs nog extra nodig zou 

zijn, bijvoorbeeld dat kinderen meer tijd krijgen voor het automatiseren en het nog beter 

aansluiten van de lesstof op het rekenniveau van het kind. 

Op de middag hebben we gezamenlijk een online programma gevolgd van een externe gedragsdeskundige 

en stond het sociaal emotioneel leren (SEL) centraal. Om de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind 

en de groep krachtig te laten verlopen hebben we daarover kennis opgedaan die daarna wordt toegepast in 

de klas. We hebben vragen verkend als: Hoe kan de leerkracht het gedrag van kinderen beïnvloeden? En 

welke preventieve pedagogische interventies kan de leerkracht inzetten als het gedrag van een leerling 

onwenselijk is? Onze kennis hierover is opgefrist en we gaan hier de komende periode mee aan het werk. 

Ook gaan we kritisch kijken naar de huidige SEO-methode ‘Vreedzame School’. Voldoet deze nog of gaan 

we op zoek naar een nieuwe methodiek?   

Het is fijn om op zo’n dag met elkaar te kunnen werken aan het versterken van het onderwijs op onze 

school. 

Communicatie naar ouders 
Uit de oudertevredenheidspeiling die vlak voor de zomervakantie is afgenomen, kwam de communicatie 

naar ouders als aandachtspunt naar voren. Samen met de MR hebben we een plan gemaakt om met ouders 

hierover in gesprek te gaan. We hadden graag in de speelzaal van de school, onder het genot van een kop 

koffie, met u willen sparren over de inhoud van onze communicatie naar ouders (Parro/nieuwsbrieven) en 

de wijze waarop we dit doen waarbij het thema verbinding centraal zou staan. Dat bleek al gauw niet meer 

mogelijk vanwege de strengere protocollen voor het basisonderwijs. Maar…. wat in het vat zit, verzuurt 

niet….. We schuiven dit onderwerp op naar het nieuwe jaar. Mocht het voor de voorjaarsvakantie niet 

mogelijk zijn om dit fysiek op school te organiseren, dan zullen we dit in een online vorm gaan opzetten. 

We houden u op de hoogte. 
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Vanuit de wijk 
Kinderwoorddienst op weg naar Kerst op zaterdag 16.00 uur 

In de advent beginnen we in de Kinderwoorddienst elke keer met de buitenkant, met kleding. Het 

laat iets zien over iemand. Maar wat zegt het over de binnenkant, hoe iemand echt is? In vier 

stappen gaan we op weg naar Kerstmis, de geboorte van het kindje Jezus! Ook door te knutselen.  

De kinderwoorddienst wordt iedere zaterdag om 16.00 uur gehouden voor alle kinderen van de 

basisschool. Dat gebeurt tijdens de viering in de St. Josephkerk, de kinderen gaan met het lichtje 

vanuit de viering naar de zaal en zijn voor de communie weer terug bij hun ouder(s). Informatie op 

www.stjoseph-olva.nl. 

Doe mee aan de Eerste Communie 

Voor kinderen uit groep 4/5 en hoger is het weer mogelijk om mee te doen aan de Eerste 

Communie. Een leerzame tijd, waarin de kinderen kennis maken met het verhaal van Jezus, de 

wereld om hen heen, zorgen voor elkaar en samen vieren in de kerk. En de kinderen gaan 'aan het 

werk' voor kinderen in de buurt die het minder goed hebben. De voorbereiding op de feestelijke dag 

met pastor Mauricio in de St. Josephkerk begint eind januari met een coronaproof informatieavond. 

Doe mee aan dit feestelijke traject en meld je kind(eren) nu aan: communie@outlook.com. 

Kerst 
Volgende week wordt u nader geïnformeerd over de aangepaste kerstviering.  

Groepen in quarantaine en afstandsonderwijs 

Vorige week zat groep 8A in quarantaine, deze week is helaas groep 6B getroffen. We zijn in deze groepen 

aan de slag gegaan met het bieden van tegelijkertijd online afstandsonderwijs en fysiek onderwijs in de 

groep (hybride onderwijs). Kinderen die korter dan 12 maanden geleden corona hebben gehad (het was 6, 

maar dat is veranderd in 12 maanden), mogen naar school en zitten dus in de klas. Het is wat pionieren, 

want dit is voor iedere leerkracht een nieuwe manier van onderwijs verzorgen, maar tot dusver gaat het 

goed. Dit merken we ook aan de reacties van leerlingen en ouders. 

Iedere keer als een groep in quarantaine moet, kijken we naar de mogelijkheden voor 

afstandsonderwijs. Dit ligt uiteraard aan de leeftijd van de kinderen (oudere kinderen 

kunnen bijvoorbeeld beter zelfstandig werken en hebben een langere 

spanningsboog), maar ook naar de mogelijkheden van de leerkracht. Als de leerkracht 

zelf ook in quarantaine moet of ziek is, zal online afstandsonderwijs niet altijd kunnen 

worden gegeven. Dan wordt er overgeschakeld naar een werkpakket en indien mogelijk naar kortere online 

meetings. 

De zelftesten voor leerlingen van groep 6 t/m 8 zijn deze week verstrekt. Om het aantal besmettingen 

tegen te gaan is het dringende advies om uw kind twee keer in de week te testen. Hopelijk kunnen we 

daarmee voorkomen dat er meerdere groepen in quarantaine moeten. We vermelden het nog maar eens: 

Testen is de verantwoordelijkheid en keuze van ouders en dit gebeurt niet op school. 
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