Nieuwsbrief
Even bijpraten met… Na zes heerlijke weken zomervakantie zijn we afgelopen maandag weer goed gestart
met het nieuwe schooljaar. Dit jaar met elf groepen in plaats van tien. Groep 5b is na de zomer gestart in het
nieuwe lokaal boven en groep 3a en 3b zitten beiden in de bovenste torens van ons gebouw. We zijn blij om
alle kinderen weer terug op school te zien, fijn ook om alle mooie zomerverhalen met elkaar te delen. Als
team zijn wij vorige week donderdag gestart met een gezellig teamuitje in de Escape Room in Zwolle, gelukkig
zijn wij allemaal op tijd ontsnapt. We hopen er een mooi nieuw schooljaar van te maken. Verderop in deze
nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor de informatieavond van aanstaande dinsdag 6 september. Ik hoop u
allen te ontmoeten, tot dan.

Schoolplannen 2022-2023
Ieder schooljaar wordt er een stukje van het meerjarenbeleidsplan uitgewerkt door middel van een ‘jaarplan’.
In het jaarplan staat concreet welke doelen het team in het betreffende schooljaar wil behalen. Dit jaar gaan
wij als school verder werken aan:
•

Kanjerschool; Kindgesprekken voeren vanuit KanVAS.

•

Leesschool; Begrijpend lezen wordt kritisch bekeken en waar mogelijk wordt een aansluiting bij de
werkwijze van Jeelo gezocht.

•

Opleidingsschool; Het hele team heeft afgelopen schooljaar de vernieuwde mentorentraining gevolgd
om stagiaires goed te kunnen begeleiden. Deze nieuwe vaardigheden gaan wij dit jaar verder in de praktijk inzetten.

•

Katholieke school; Er wordt samen gekeken naar de visie van de school in relatie met de Katholieke
identiteit. Wat maakt ons Katholiek en waarin onderscheiden wij ons als school.

•

Kindcentrum; Dit jaar wordt er met Partou verder gewerkt aan een eenduidige aanpak op pedagogisch
vlak middels Kanjertraining. Er zal verdere afstemming plaats vinden tussen Jeelo en Doenkids om het
onderwijs te versterken en betekenisvolle activiteiten aan te kunnen bieden.

Daarnaast zijn er ook ‘vernieuwende ontwikkelingen’. Het schooljaar 2022-2023 zullen de volgende vernieuwingen centraal staan:
•

De methode Jeelo zal in 2022-2023 verder geïmplementeerd worden. Hierbij hebben de 21-eeuwse
vaardigheden en ‘actief burgerschap’ een vaste plek binnen ons onderwijs.

•

Dit schooljaar staat ‘educatief partnerschap’ wederom centraal. Hierbij willen we de samenwerking tussen school en ouders nog verder versterken en uitbreiden.

•

De doorgaande leerlijn van digitale geletterdheid (basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking) zal worden geïmplementeerd.

•

Wij gaan dit jaar op zoek naar een nieuw leerlingvolgsysteem voor onze school.

Vorig schooljaar 2021-2022 hebben wij voor het eerst een compleet schooljaar gewerkt met het kindportfolio
en kindgesprekken. Dit schooljaar 2022-2023 zullen wij gebruiken om het proces te implementeren. De leerlijn
leren leren komt terug in de eigen leerdoelen van het kindportfolio groep 5 t/m 8.

Oudergesprekken
Op de Dr. Schaepmanschool hechten wij grote waarde aan de betrokkenheid van u als ouder bij de ontwikkeling
van uw kind. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede relatie tussen ouders en school hier een positieve invloed op
heeft. Centraal bij deze relatie staan de doelen die voor uw kind gesteld zijn en hoe wij deze samen kunnen behalen. Op de Dr. Schaepmanschool nodigen wij ouders regelmatig uit voor een gesprek over de ontwikkeling van het
kind. Voor kinderen die zich volgens verwachting ontwikkelen hanteren we hierbij een vaste cyclus. Uiteraard
kunt u als ouder altijd tussentijds een gesprek aanvragen. De gesprekken met ouders van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte worden frequenter gevoerd en zijn ook anders van opzet.
Op de Dr. Schaepmanschool kennen wij de volgende gespreksvormen:
• startgesprekken;
• eindgesprekken;
• voortgangsgesprekken
Leerkrachten op onze school zijn proactief in het contact met u als ouder(s) over de ontwikkeling van uw kind. Op
het moment dat er zorgen zijn over de ontwikkeling of het gedrag, neemt de leerkracht contact met u op.
Startgesprekken
De startgesprekken met ouders worden gepland in de beginweken van het nieuwe schooljaar. Het startgesprek is
vooral bedoeld om ouders te laten vertellen over hun kind. Alle ouders krijgen een uitnodiging via Parro. We vragen u vooraf een gespreksformulier in te vullen, zodat de leerkracht zich kan voorbereiden op het gesprek.
Eindgesprekken
Tijdens de eindgesprekken wordt teruggekeken op het schooljaar. Zijn de doelen bereikt? Waaraan moet volgend
schooljaar aandacht worden geschonken? Welke informatie is van belang voor de nieuwe leerkracht? De eindgesprekken worden logischerwijs gepland in de laatste weken van het schooljaar. Ouders kunnen wederom intekenen via Parro. Deze gesprekken zijn facultatief.
Voortgangsgesprekken
Twee keer per jaar organiseren we voortgangsgesprekken. Gedurende een bepaalde periode zijn de leerkrachten
beschikbaar voor een voortgangsgesprek. U wordt voor dit gesprek uitgenodigd via Parro. De voortgangsgesprekken vinden plaats in november en februari/maart (eerste Portfolio). Het voortgangsgesprek in november is facultatief en de gesprekken in februari/maart staan open voor alle ouders.

Wetenschappelijk onderzoek Rianne Roessink
‘Het Effect van Motivatie op Begrijpend Lezen bij Leerlingen uit de Bovenbouw van de Basisschool’
Op de onze school zijn wij veel bezig geweest om het (begrijpend) leesonderwijs op een andere manier in te richten. Ook komend schooljaar blijft het (begrijpend) lezen en de leesmotivatie een belangrijk speerpunt van de
school. In dit kader doen we mee aan een wetenschappelijk onderzoek over leesmotivatie van leerlingen uit de
groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. Uit verschillende onderzoeken is bekend dat motivatie een belangrijke invloed heeft op de begrijpend leesresultaten. Als we meer weten over de rol die motivatie speelt op de leesresultaten dan kunnen we het onderwijs daar beter op afstemmen. Voor deelname aan dit onderzoek worden de ouders/ verzorgers van de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 om toestemming gevraagd. Deze ouders ontvangen een bericht op Parro met meer informatie over het onderzoek en een link naar een site om toestemming te verlenen.
Hoe meer leerlingen er mee doen, hoe meer informatie we krijgen over het effect van motivatie op de leesresultaten. We hopen dus op veel aanmeldingen!
Pauzes
Op de ochtend en tussen de middag eet en drinkt de leerkracht samen met de kinderen in het lokaal. Deze lunchpakketjes nemen de kinderen zelf mee van huis. Een rugzak is hierbij erg handig, deze kan in de gang in de daarvoor bestemde manden worden gedaan. Het is prettig als alle spullen voorzien zijn van naam. Het zou fijn zijn als
eventueel brood in een broodtrommeltje zit, eventueel fruit al thuis is klaargemaakt en drinken in een beker zit.
Dit scheelt ons tijd en met name veel afval. Snoepen is tijdens de les niet toegestaan. We zouden het waarderen
als kinderen een gezonde pauzehap/lunch mee naar school krijgen.
Welkom…
We mogen weer veel nieuwe leerlingen verwelkomen op de Dr. Schaepmanschool. Jin Yao
Xia is gestart in groep 7 bij juf Debora en juf Natasja. Haar zusje Men Yao Xia is gestart in
groep 5a bij juf Tanika en juf Yvonne. Ook Max Stam is nieuw bij ons op school, hij is gestart na de vakantie in groep 3b bij juf Ellen en juf Marijke. Van harte welkom allemaal!
Heel veel (leer)plezier op de Dr. Schaepmanschool toegewenst!

Agenda…
https://drschaepmanschool.nl

6 sep.
14 sep.
15 sep.
16 sep.
16 sep.
29 sep.

Informatieavond groep 1-8
AC en MR-vergadering
Juf Annemarie jarig!
Juf Yvonne jarig!
Ontruimingsoefening
Juf Naomi jarig!

of volg ons op Facebook
‘Dr. Schaepmanschool’
Instagram ‘schaepmanschool’

