
Even bijpraten … over kindgesprekken en portfolio’s 

Dit schooljaar hebben we als doel gesteld om te gaan werken met kindgesprekken en 

portfolio’s. Ondanks alle coronaperikelen gaat deze ontwikkeling natuurlijk gewoon 

door en daarom wordt er binnen het team nagedacht over hoe wij binnen deze  

manier van werken inhoud kunnen geven aan onze kernwaarden ‘Leer-Kracht,  

Samenwerkend en Toekomstgericht’. 

Binnen deze nieuwe werkwijze maakt het oude rapport plaats voor een portfolio. Een 

portfolio is ‘een overzicht van iemands werk’. Het portfolio dat wij voor ogen hebben 

is vooral bedoeld om de ontwikkelingsgroei van het kind zichtbaar te maken. Niet  

alleen voor ouders en andere betrokkenen, maar vooral voor het kind zelf. Zo willen 

we kinderen op speelse, kindvriendelijke wijze steeds meer eigenaar maken van het 

eigen leerproces. Dit draagt bij aan het aanleren van een goede basishouding voor een 

leven-lang-leren, hetgeen past bij onze kernwaarde ‘Toekomstgericht’.  

Om kinderen meer zicht te geven op hun eigen leerproces zijn er gesprekken tussen 

kind en leerkracht nodig: ‘Wat gaat er goed? Waar ben je trots op? Wat zou je nog  

willen leren? Wat heb je nodig om dat te leren?’ Hiervoor zal het hele team een  

scholing ‘kindgesprekken’ gaan volgen in de periode januari t/m maart.   

Naast het portfolio willen we uiteraard ook ouders goed informeren over de cijfers die 

behaald zijn, dus ook dat krijgt een plekje in het portfolio. 

Als team werken we hard aan deze mooie ontwikkeling, maar ook de leerlingen zullen 

hierover meepraten. In de komende leerlingenraadvergadering zal dit gesprekspunt op 

de agenda staan. Vervolgens zullen de groepen 5 t/m 8 meedenken over de invulling 

van het portfolio. 

Naast kinderen zouden we ook 

graag een ouderklankbordgroep 

willen, die meedenkt over het 

portfolio. Heeft u interesse  

om hierover mee te denken?   

Stuur dan een mail naar:  

m.aalberts@aves.nl  

Nieuwsbrief  

20-10-2020 



Coronamaatregelen 

De maatregelen omtrent corona zijn in de herfstvakantie aange-

scherpt. Dit heeft voor onze school niet heel veel gevolgen. We 

behouden de regel dat kinderen in groep 1/2 door een ouder tot 

aan de deur mogen worden weggebracht. Kinderen van groep 3 

tot en met 5 mogen door een ouder tot aan het hek worden 

weggebracht. Groepen 6-8 gaan zelfstandig naar school. We ver-

wachten dat ouders zich aan deze regel blijven houden en  

onderling opletten dat zij 1,5 meter afstand behouden. 

Wel zullen we vanaf nu oudergesprekken het liefst via Teams laten plaatsvinden. Team-

vergaderingen worden nu digitaal gehouden en leerkrachten worden gestimuleerd zoveel  

mogelijk thuis te werken als de leerlingen eenmaal naar huis zijn. Ondertussen wordt de 

luchtkwaliteit op school gemeten om vast te stellen of het ventilatiesysteem aan de  

kwaliteitseisen voldoet. Dit alles om de kans op besmettingen te verkleinen. 

De werkgroepen Sinterklaas en kerst gaan nadenken over feesten die geheel corona-proof 

gehouden kunnen worden. Dat zal ongetwijfeld een andere werkwijze met zich  

meebrengen, maar desondanks niet minder feestelijk voor de kinderen. We maken er  

samen mooie maanden van! 

Welkom… 

Op 30 sep. is Romee van Dijk 4 jaar geworden! Zij zit nu bij 

‘de zingende zebra’s’ van juf Marloes en juf Nadine. Op  

7 okt. Is Mila Zoet 4 jaar geworden en op 18 okt. is Anna 

Goumare 4 geworden. Zij zitten nu allebei bij ‘de vrolijke 

vlinders’ van juf Nadine en juf Marijke. Van harte welkom 

Romee, Mila en Anna op de Dr. Schaepmanschool.  

Heel veel (leer)plezier toegewenst! 

Agenda…  

20 okt.   19.30 uur Medezeggenschapsraad 

21 okt.  Luizenpluizen gr. 1-4 

23 okt.  Leerlingenraad 

28 okt.  Juf Debora jarig 

www.drschaepmanschool.nl  

of volg ons op Facebook:‘Dr. Schaepmanschool’ 



 
 
    Trefwoord thema ‘strijden’ (door de identiteitsbegeleidster) 


