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Activiteiten onder voorbehoud ontwikkelingen en maatregelen m.b.t. Corona.

Activiteiten
-

-

25 februari carnaval op school (Parro volgt nog)
28 Februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie

Beste ouders/ verzorgers,
Algemeen

Wellicht kunt u zich voorstellen dat we straks de grote krantenkoppen alweer
zien staan in de krant: "Achterstanden verder opgelopen". De afgelopen
recentelijke quarantaines van groepen en de individuele besmettingen na de
nieuwe maatregelen met ook quarantaines van kinderen zorgen natuurlijk
niet voor een ononderbroken leerlijn.
Mijn onderwijshart breekt niet alleen als we deze krantenkoppen dan zien
verschijnen, maar ook mijn hart als moeder. Want net als u zie ik natuurlijk
ook dat de ontwikkelingslijn van mijn eigen kinderen is afgebogen t.a.v. de
tijd toen we het woord Corona alleen nog maar kende van het biertje.
Maar wat heb ik de recentelijk periode van quarantaine van mijn eigen gezin
(Net voordat er versoepelingen kwamen) wederom met grote bewondering
naar hen gekeken. De bedrevenheid van de online lessen, het switchen
tussen zelfstandig werken en inbellen en vooral het accepteren van de
situatie en meehelpen in huis met koken, het huishouden en vooral ook
bijdragen aan ontspanning en gezelligheid in huis. Wat een positieve mindset
hebben kinderen. Natuurlijk waren er tranen en teleurstelling, omdat ineens
dingen die gepland stonden niet door konden gaan, was er stress, omdat ze
ineens niet mee konden doen met de CITO toetsen op school. En toch heb ik
het vertrouwen dat kinderen er komen; mijn eigen kinderen en ook de
kinderen op onze school, want ik zag in deze paar dagen de enorme
ontwikkelingssprong die ze hadden gemaakt t.o.v. de vorige lockdowns.
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Daarnaast hebben ze de beste leerkrachten die ze zich maar kunnen wensen.
De beste? Ja in mijn ogen is de inzet die de teams plegen op welke school
dan ook enorm. Iedere leerkracht wil echt het beste voor ieder kind. Kan het
dan altijd naar ieders tevredenheid zijn geweest? Nee dat zou een utopie
zijn. Is alles dan foutloos verlopen? Nee, maar daar kunnen we ook weer van
leren.
Iedere leerkracht heeft continu geschakeld tussen online lessen en live lessen
of combinaties daarvan en soms zelf ziek thuis of vanuit een quarantaine nog
lessen gegeven. Waar ze normaal alleen zicht hoeven te richten o peen
situatie in een groep op school, moesten ze dus twee keer voorbereidingen
treffen. Niet 1 dag, maar dagen en soms weken achter elkaar aan. Steeds
maar weer invallers (als deze er waren) opvangen en inwerken en vooral niet
te vergeten steeds weer aansluiten op waar een kind is gebleven. Daarom
hoop ik dat we met elkaar gaan praten over: Een nieuwe beginsituatie ipv
over achterstanden. Want weet je wat we meten? We meten deze kinderen
nu langs een meetlat die gemaakt is toen Corona nog niet bestond als ziekte.
Moeten we niet eigenlijk een nieuwe landelijke meetlaat maken? Uw kind
heeft samen met uw ondersteuning thuis i.s.m. de leerkracht gedaan wat het
kon en als we met elkaar het kind het vertrouwen geven dat je niet meer dan
je best gaat doen dan geven we de juiste voeding aan de volgende
ontwikkelingsstap.
Ik heb vertrouwen dat wat er in een kind zit er echt wel uitgaat komen. Het is
niet weg, het zit erin. Aan een grasspriet kun je wel trekken, maar daar gaat
het niet harder van groeien.
Wij hopen dat u vertrouwen heeft dat wij de kinderen volgen in hun
ontwikkeling. We toetsen ze in het moment met methode toetsen, we
observeren, hebben gesprekjes met ze en toetsen ze ook nog met CITO langs
die oude meetlaat. We blijven kinderen volgen in hun ontwikkelingslijn en
sluiten daarbij weer aan. Waar we kunnen versnellen zullen we dit niet laten
en waar we een pas op de plaats moeten maken om het vervolg een goede
basis te geven dan kunnen we u dat uitleggen. Dus u bent altijd welkom om
een vraag te stellen over het waarom en waartoe en hopen dat we met u
samen de kinderen verder kunnen laten groeien.
Vriendelijke groet, Nicole Pot

Bijzonderheden team

Bijzonderheden team
Het is fijn dat Marieke Enderink weer af en toe op school is om wat
ondersteunende activiteiten te doen. Het herstel gaat vooral Marieke niet
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snel genoeg, maar het is echt belangrijk dat ze de opbouw rustig aan doet.
Gelukkig hebben we met de inzet van Wendy Ros en Marjan Dullaert niet
alleen de groep 1 die start na de voorjaarsvakantie, maar ook de vervanging
van Marieke in de groep 2 naast Jacquelien kunnen opvangen. Fijn want dan
hebben deze twee groepen dezelfde gezichten. De ouders van deze groepen
hebben al eerder hierover informatie ontvangen.
Nog een heugelijk nieuwtje: Esther Schoemaker, onze Intern Begeleider, is
zwanger van haar tweede kindje. Als het allemaal goed blijft gaan zal ze twee
weken voor de zomervakantie met zwangerschapsverlof gaan. Dit verlof zal
dan tot november/ december duren. We gaan binnenkort het proces van een
goede vervanger voor deze periode opstarten.
T4L

Thinking 4 learning
Op van der Hoevenschool proberen we van onze kinderen echte ‘detectives’
te maken. Kinderen die speurend gaan leren.
Tijdens de verschillende lessen laten de leerkrachten kinderen na denken
door vragen te stellen. Wat denk jij? Waarom denk je dat? Wat heb je ervoor
om tot een oplossing te komen. Ook worden de kinderen door de vragen van
de leerkracht tot nadenken gezet om dieper in een onderwerp te duiken en
creatief en in oplossingen te denken. (Wat nou als.... Stel nou dat....)
De kleuters werken vaak aan deze leerspier tijdens de verschillende thema's.
Wat willen ze leren over het onderwerp. En hoe kunnen ze daar nou achter
komen? In de groep 3 t/m 8 komt de leerspier vragen stellen vooral naar
voren in de methode Blink (wereldoriëntatie). Blink Wereld zet leerlingen aan
om na te denken en zelf te ervaren en ontdekken. Ze vergroten actief hun
kennis van de wereld.
Door deze spier te trainen merken leerlingen dat ze aan het denken worden
gezet, hierdoor wil je zelf vragen stellen en zelf dingen wil uitzoeken. Je krijgt
een kritischere houding over verschillende onderwerpen en je
nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door je medeleerlingen.
NPO (Nationaal Programma Onderwijs) tussenevaluatie

NPO

Het is nu nog te vroeg om echt meetbaar te kunnen aangeven of de extra
inzet van de NPO gelden invloed heeft gehad op de opbrengsten van de
kinderen. De CITO's zijn nog niet allemaal afgenomen namelijk. Wat we wel
zien is dat de inzet op de groepen, waardoor we per saldo minder kinderen
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hebben per leerkracht altijd een positieve werking hebben. Dit betekent
natuurlijk dat er altijd voor ieder kind meer aandacht is dan een situatie
zonder inzet in de basisformatie.
Echter de mensen die nog extra inzetbaar zijn buiten de basisbezetting en
bezig konden met kleine groepjes en 1 op 1 met leerlingen viel helaas ook
vaak weg, omdat we deze mensen nodig hadden om ervoor te zorgen dat de
groepen niet naar huis gestuurd moesten worden op die momenten dat er
geen inval was. Daarnaast alles rondom de besmettingen en quarantaines
maakt dat er niet een ononderbroken tijd is geweest voor groepen en
kinderen om verder te gaan met hun ontwikkeling.
De inzet op de sociaal-emotionele ontwikkeling binnen gr 5-6 en gr 7-8 d.m.v.
Rots en Water loopt nog op dit moment.
De financiële input in de ICT als is wel erg prettig. In groep 4 is er nu ook een
goed werkend digibord aanwezig en het digibord wat verrijdbaar is, kan zo
ingezet worden binnen de extra ondersteuning.
Directievoering

Directie op dit moment

Op dit moment werkt Nicole Pot als interim-directeur op de J. vd.
Hoevenschool naast haar directeurschap op de OBS de Barchschole. De MR
heeft hier afgelopen week, in samenspraak met Dick Loman, een bericht over
uitgedaan.
Online
ouderbijeenkomst

Er wordt een onlinebijeenkomst georganiseerd vanuit VWS. Deze
bijeenkomst gaat over de manier waarop kinderen een scheiding van ouders
ervaren en hoe je hier als ouder mee om kunt gaan.
Meer informatie vindt u op www.ouderbijeenkomsten.nl
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Talent express
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