
 
 

 
 

 

 

 
Beste ouders van de BAS,                                     
 
Kennismakingsgesprekken 
Deze vinden de komende week plaats. Omdat er nog geen ander intekensysteem werkzaam is, 
kunt u inschrijven via de lijsten op de klassendeuren. 
In groep 8 zal in het kennismakingsgesprek uitleg gegeven worden over de vo-advisering. Om 
een onafhankelijk testresultaat te hebben, wordt in groep 8 de NIO ( Nederlandse Intelligentie 
Test) afgenomen.  
 
Kwaliteit van onderwijs 
De inspectie brengt ons wederom een bezoek, dit keer in december. De leerkrachten zijn hard 
aan het werk om hun didactische vaardigheden te verbeteren.  
We hebben afspraken gemaakt over: hoe ziet een goede les eruit, hoe ga je om met het 
lesgeven aan combinatiegroepen, hoe zet je de weektaak in voor kinderen. 
 
Daarnaast proberen we kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerproces.  
In de groepen 3 t/m 8 zal dit jaar met de datamuur worden gewerkt voor in ieder geval rekenen. 
Dat houdt in dat de resultaten van rekentoetsen zichtbaar in de lokalen aanwezig is. De notatie 
gebeurt met gekleurde stickers (groen is voldoende (80% of meer van de opgaven goed), oranje 
is nog net niet voldoende (70%) en rood is onvoldoende. 
De datamuur is er voor: 
De leerkracht: 
De leerstof wordt nu ook vooraf getoetst. Zo komen de kinderen scherper in beeld en daar doet 
de leerkracht haar voordeel mee. Omdat de gegevens in het lokaal hangen zijn ze extra 
toegankelijk. 
De leerling: 
Leerlingen krijgen inzicht in hun resultaten. Ze kunnen leren te weten op welke onderdelen 
(doelen) ze het heel goed doen en waar de aandacht specifiek op gericht moet worden. Deze 
bewustwording is de eerste stap van verantwoordelijkheid zijn voor het eigen leren. Dat kan 
vervolgens worden uitgebouwd naar een actieve houding; wat kun je doen om doelen te 
bereiken, wat kan je eigen rol zijn? 
De ouders: 
Na schooltijd zijn ouders welkom om zich op de hoogte te stellen van de vorderingen. Ouders 
kunnen zich daarin door hun kind laten begeleiden. 
Het transparant omgaan met resultaten vraagt een veilige omgeving. De leerkrachten zullen 
daarop toezien. Aan de veilige omgeving werken we met de Kanjertraining. 
 
De leerkrachten besteden eens per 14 dagen een middag aan het gezamenlijk voorbereiden van 
de lessen. Daarnaast kijk ik om de week bij alle groepen in de klas. 
Heeft u vragen over de manier van werken in de groep? Vraag het de leerkrachten gerust! 
Heeft u vragen over de schoolorganisatie? Mijn mailadres is: m.vandenhoek@fenom.nl. 
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Onderzoek naar samenwerking 
Zoals is beloofd op de ouderavond in april, start er een onderzoek naar de samenwerking met 
een andere school. Op de Rietveldschool is een interim-directeur aangesteld, die aan dit 
onderzoek vorm gaat geven. De bedoeling is dat er voor 1 november een voorstel wordt 
voorgelegd aan het bestuur. De MR wordt hierin meegenomen en op de hoogte gesteld. Ik zal u 
middels de BASbrief op de hoogte houden. Ouders van de Rietveldschool zijn hier afgelopen 
week per email van op de hoogte gesteld. 
 
Parro 
Via de leerkracht heef tu bericht ontvangen over de Parro app. Deze app is gekoppeld aan ons 
administratiesysteem en maakt het mogelijk om snel berichten te sturen naar u. De app biedt u 
als ouder: 
 

 Blijf altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken  
 Ontvang leuke foto's van de groep  
 Geef u samen met andere ouders op om te helpen bij leuke en leerzame 

schooluitjes  
 Parro biedt u en school een veilige, gesloten omgeving. Uitdelen van 

contactgegevens is ook niet meer nodig 
 
In de brief heeft gestaan hoe u de app kunt vinden. Via de app kunt u de volgende ronde ook 
intekenen voor gesprekken. U dient uw privacy voorkeuren aan te geven om bijv. foto’s te 
kunnen zien. 
 
 
 

Oproep 
We zijn op zoek naar 
 

 een ouder die voor ons wekelijks de hand- en theedoeken was zou willen doen 

 reservekleding voor de kleutergroep, in kleine maatjes dus.. 

 kinderen die hun gevonden voorwerpen uit de bak halen en mee naar huis nemen! 

 

 
 

 
 

Jarig in september:  
Lara     Art     Alae     Lisa-Bella     

Oemama     Valerie     Noah R    

Noah E 

 
 

 

 
 

Kalender: 

 

Week van 9 september: 
kennismakingsgesprekken 
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Wist u dat: 

- U gebruik kunt maken van de Parro app, en dat daar afgelopen week 

een brief over mee naar huis is gegaan? 

- Het schoolmelk abonnement is gestopt en de kinderen zelf drinken 

mee moeten nemen vanaf maandag? 

- Het fijn is als alle kinderen een gezonde lunch meenemen en als 

tienuurtje fruit? 

- De schoolfotograaf in plaats van 5 maart op 16 april komt? 

- De plusklas deze week van start gaat onder leiding van juf Yvonne? 

 

 
 


