
 
 
  
 
 
 

OBS de Schoener, Daltonschool i.o.                                                         22 november 2019 

het Toetertje 
Agenda    26 november 

 29 november 

 Bezoek aan de Pontes groep 6-7-8 

 Bezoek huis van Sinterklaas  

   

Studiedag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Afgelopen dinsdag hebben we als team hard gewerkt tijdens de studiedag. 

 We gaan in de loop van het jaar een leerlijn opzetten voor “presenteren”, 
de kinderen kunnen aan de hand van deze leerlijn zien waar ze zelf mee 
aan de slag kunnen. Ook wordt dan zichtbaar welke vormen van 
presenteren er zijn. 

 Er komen 2 nieuwe bladen in het portfolio van de kinderen: Aan welke 
periode-taken heb ik gewerkt en welke punten wil ik vertellen in mijn 
portfoliogesprek. 

 Ook is er voor groep 1 en 2 een conceptversie voor een portfolio 
ontwikkeld. Hiermee gaan we in het komende half jaar “proefdraaien”. 
Voor groep 3 maken we het bestaande portfolio makkelijker om door 
kinderen in te laten vullen. Dit zal eind groep 3 gedaan worden. 

 Tijdens een bijeenkomst van de Intern Begeleiders van Obase is gekeken 
naar een ander leerlingvolgsysteem (IEP) dan de Cito (die we nu 
gebruiken). Daar zijn we met de studiedag ook als team over in gesprek 
gegaan en heeft de IB-er, Margreeth, er voorlichting over gegeven. Het 
leerlingvolgsysteem van IEP sluit veel beter aan bij de visie die de 
Schoener heeft. Ook daar gaat het meer om het individuele kind dan om 
het gemiddelde kind. In overleg met het hele team hebben we besloten 
om over te stappen op het IEP leerlingvolgsysteem. 
 

“Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak 
en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én 
handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te 
rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en 
aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door 
betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten 
van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee jij als leerkracht samen met de 
leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van 
de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.” 
 

De afgelopen 3 jaar hebben we al hele goede ervaringen met de Eindtoets IEP van 
groep 8 

   

“Talent”  Binnen de school werken we ook aan de talenten van de kinderen. De 
vrijdagmiddag is zelfs een talent middag. Nu willen we als school hier nog meer 
mee. Ook u als ouder/verzorger heeft een talent, hobby, beroep of interesse. 
In de bijlage vindt u een brief waarin we vragen stellen over uw talent en dan ook 
de vraag of wij daar op school gebruik van mogen maken. 
Wilt u dit formulier invullen en daarna graag inleveren bij de leerkracht of per 
mail naar deschoener@obase.nl sturen. Na een inventarisatie gaan we kijken hoe 
we de aanmeldingen in gaan zetten voor de kinderen. 
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Sinterklaas  A.s. donderdagmiddag mogen de kinderen hun schoen zetten. 
We hopen dat zwarte piet dan langskomt om er iets in te doen. 
Graag op de donderdag een schoen meenemen voorzien van je 
naam. 

   

MQ scan  Afgelopen week heeft u een toestemmingsbrief meegekregen vanuit de 
gemeente en het SMWO. Deze zijn nog niet allemaal ingeleverd, denkt u er nog 
aan. In de bijlage wordt de brief nogmaals meegestuurd. 
 

   

Naschoolse 
opvang 

 In overleg met Stichting Obase gaan we onderzoeken hoe het voor de school 
mogelijk is om naschoolse opvang te organiseren.  

   

Nood 
ouders 

 Vorige week zat er bij het Toetertje een oproep voor noodouders. Hierop is nog 
weinig respons gekomen. Wilt er nogmaals over nadenken? 
Opgeven kan via j.kunst@obase.nl  
De brief zit nogmaals in de bijlage. 
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