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Belangrijke data
29
november
4
december
5 december
12 december
20 december
21 december
22
december

Studiedag op school over de Kanjertraining, de kinderen zijn vrij
Surprises mee naar school, Surprisekijkmiddag 14.45-15.15 uur
Sinterklaasfeest op school
School mogelijk dicht ivm landelijke staking
Kerstdiner op school
Open podium op de BAS (BAS got talent)
Kinderen vrij om 12.00 uur

Beste ouders van de BAS,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwe BASbrief. In deze BASbrief onder andere aandacht voor het bezoek
van de inspectie aan onze school, de onderwijsontwikkelingen op de BAS en de mogelijke staking op 12
december. Veel leesplezier!

Trots op de vooruitgang
Zoals u weet is de school in februari 2017 gestart met een verbeterplan. Dit verbeterplan is het vervolg
op een analyse die van november 2016 tot en met januari 2017 heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding
van het onderzoek en het oordeel van de inspectie in maart 2017 is het verbeterplan aangepast.
Sommige onderdelen zijn vervroegd of in elkaar geschoven. Andere onderdelen zijn naar achteren
verplaatst. In oktober hebben we de ouders tijdens een ouderavond op de hoogte gebracht van de
inhoud en de vorderingen van het plan van aanpak. We hebben u toen ook verteld dat de inspectie in
oktober op school is geweest om kennis te nemen van de resultaten van het verbeterplan tot nu toe. De
mondelinge terugkoppeling van de inspectie hebben we al met u gedeeld. Intussen hebben we ook een
schriftelijke terugkoppeling ontvangen, die we met u willen delen. In de terugkoppeling stelt de inspectie
dat het eindoordeel zeer zwak niet meer van toepassing is. Daar zijn we erg blij mee. We zijn erg trots op
het resultaat dat we nu al hebben behaald en kijken met vertrouwen uit naar het tweede onderzoek in
april 2018. Indien u geïnteresseerd bent in de terugkoppeling van het voortgangsgesprek met de
inspectie kunt u de inhoud hiervan nalezen in de bijlage bij deze BASbrief.

School in Sinterklaassfeer
Wat was er weer een enthousiasme bij de ouders om onze school in
Sinterklaassfeer te brengen. Onder leiding van twee ouders van de OR is
een heel aantal ouders op vrijdag 17 december na schooltijd druk bezig
geweest. En het resultaat is geweldig. We hebben een heus winkeltje en de
stoel van Sinterklaas staat al op hem te wachten. Ouders, heel erg bedankt
voor jullie geweldige hulp.

Studiemiddag over woordenschatonderwijs
Onlangs hebben we als team een studiemiddag over het woordenschatonderwijs gehad. Dit is de start
geweest van een klein traject op school. Na deze eerste bijeenkomst, waarin we kennis genomen hebben
van de laatste inzichten en good practices van goed woordenschatonderwijs, gaan we er in de groepen
mee aan de slag. De extern adviseur, die de informatie met ons gedeeld heeft, zal de leerkrachten in de
groep bezoeken, zodat ze bij hun eigen ontwikkelvraag geholpen kunnen worden. Vervolgens zullen we
nog een keer na schooltijd en tijdens een studiedag aan de slag gaan met het woordenschatonderwijs op
school. Met als doel om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in het ontwikkelen van een grote
woordenschat, een belangrijke voorwaarde voor het begrijpend lezen.

Studiedag Kanjertraining
Op woensdag 29 november hebben we als team een studiedag. We zullen ons opnieuw bezig gaan
houden met de Kanjertraining. Na deze derde studiedag over de Kanjertraining, die een vervolg is op de
twee studiedagen die in augustus zijn gevolgd, zijn de leerkrachten officieel gecertificeerd om de
Kanjertraining te mogen geven.
Als team zijn we erg blij met de keuze voor de Kanjertraining. We zien veel effect in de groepen. We
spreken allemaal dezelfde taal als het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En dat werkt door in
de groepen, de gangen en het schoolplein.

Nieuwe IB-er (intern begeleider) op school
Per 1 januari komt er op school een nieuwe IB-er. Haar naam is Linda Gijzenberg. Zij werkt op dit
moment op een andere school binnen het bestuur, waar zij het zwangerschapsverlof van een collega IB-

er invult. Linda heeft onlangs haar IB opleiding afgerond en heeft veel zin om op onze school te gaan
beginnen. Zij zal zich in de volgende BASbrief aan u voorstellen.
Mylène Miltenburg, onze interim IB-er, zal de eerste maanden van 2018 ook nog op school zijn, zodat
Linda en Mylène voor een goede overdracht kunnen zorgen.
Mylène heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leerlingzorg op school en het
didactisch handelen van de leerkrachten. Zij zal daarom eind april ook bij het gesprek met de inspectie
aanwezig zijn, ook al werkt ze dan niet meer bij ons op school.

Mogelijk nieuwe staking
Op 12 december komt er wellicht weer een nieuwe stakingsdag in het basisonderwijs. Als deze staking
doorgaat, doet ook onze school mee aan deze landelijke staking. Bij deze BASbrief treft u een brief aan
waarin u alle informatie kunt lezen. We realiseren ons heel goed dat het voor u als ouders niet meevalt
om iedere keer opvang voor uw kind te realiseren. Toch hopen we op uw begrip voor deze actie. Zodra
we meer weten over het al dan niet doorgaan van deze stakingsdag zullen we u daarover informeren.

Nieuws over de TSO
Op donderdag 7 november hebben de TSO begeleiders de jaarlijkse training gehad.
Als TSO willen wij graag aansluiten op de visie en handelswijze van de BAS. De inhoudt van de training is
dan ook gericht op de kanjermethode.
Het doel hierbij is dat wij als TSO dezelfde ‘taal’ als school spreken richting de kinderen. Tijdens TSO
zullen wij dus de kanjermethode gebruiken en komen de petten regelmatig voorbij.
Voor de kinderen betekent het vooral dat zij hetzelfde benaderd worden, door zowel de leerkrachten, als
TSO begeleiders. Dit geeft duidelijkheid richting de kinderen en niet te vergeten het gevoel van veiligheid
en structuur.

Wist u dat?
•
•
•
•
•
•

Wij een team hebben van 15 TSO enthousiaste begeleiders.
We nog altijd op zoek zijn naar enthousiaste ouders voor de TSO J (op donderdag is er zeker
nog plek).
Hiervan elke dag 4 begeleiders + TSO coördinator op het plein aanwezig zijn.
Er gebruik wordt gemaakt van een schoolpleinrooster. De kinderen kunnen hierop zien wat voor
activiteit zij mogen doen. De kinderen hierover ook tips aan ons geven.
We het liefste buitenspelen, soms met een beetje regen.
We samen 1 zijn met de BAS!

Voor vragen kunt u altijd terecht bij mij,
Met vriendelijke groet, Mirjam
Mirjam de Groot
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