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Van de directie
Van rapport naar portfolio
Morgen, donderdag 8 december, krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun
eerste rapport van dit schooljaar. Voor de kinderen van groep 3 t/m groep 7 zal
dat voor het eerst in een nieuwe map zijn: het Den
Omgang portfolio. Wanneer je een rapport in een map
doet waar ‘portfolio’ op staat is dat overigens niet
meteen een portfolio volgens de definitie die daarvoor
wordt gebruikt: Een portfolio is een map waarin
bewijsmateriaal wordt verzameld voor de ontwikkeling
van een leerling. Een rapport is daar slechts een klein
onderdeel van.
We zijn daarom druk bezig met het samenstellen van
het ‘Den Omgang portfolio’ van de toekomst. Dit keer
treft u in de map, behalve het rapport, ook de evaluatie
van de afgelopen IPC thema’s aan. Deze evaluatie is
door de leerling zelf ingevuld, de leerkracht heeft een
deel ingevuld en u kunt als ouder ook aangeven wat u
aan uw kind heeft gemerkt tijdens het thema. Heeft uw kind er veel en of
enthousiast over verteld? Heeft u zelf een bijdrage geleverd door materialen
beschikbaar te stellen, of te komen vertellen? Heeft uw kind tijdens een
uitstapje, t.v. programma of op een ander moment laten horen dat er een
verband is met wat er op school werd geleerd?
Bij het volgende rapport (in maart) krijgt u ook de ik-doelen aan (de
ontwikkeling van uw kind op de Daltonkernwaarden, ingevuld door uw kind en de
leerkracht) en de voortgang op de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem.
De map is bedoeld als groeidocument, waarin van elk jaar de belangrijkste zaken
bewaard worden en die aan het eind van de basisschoolloopbaan de hele
ontwikkeling van kleuter tot middelbare scholier laat zien. Voor de kleuters zullen
onder andere de ‘KIJK – lijnen’ (peuter- en kleuterobservatiesysteem) in de map
zitten.
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De mappen worden aan de leeringen van de groepen 1/2 tot en met groep 7
gegeven. Omdat de leerlingen uit groep 8 nog maar twee rapporten krijgen
vonden we het te duur om hen ook een map te geven. Ik kan mij echter
voorstellen dat u de rapporten van de afgelopen jaren nog heeft en dat u die ook
graag in zo’n map zou willen bewaren. Mocht u voor uw kind in groep 8 ook een
map willen, dan kunt u deze kopen bij onze conciërge (meneer Rick). De map
kost €5,- en de bijbehorende tabbladen kosten €2,50.
Vooralsnog kiezen we er voor de mappen tussen de rapportperiodes in op school
te bewaren. We verwachten de rapportmappen daarom uiterlijk 13 januari
weer terug op school. Per kind wordt door school één map ter beschikking
gesteld, mocht deze kwijt raken dan kan er een nieuwe worden gekocht voor
€7,50 (map en tabbladen).
Het zou fijn zijn als u uw kind morgen een tas mee geeft waar de map in past
zodat deze netjes blijft.
Denkt u er ook aan om u in te schrijven voor de 10-minutengesprekken? Alvast
bedankt!
Vervanging van zieke leerkrachten
Sinds de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in is gegaan, kampen veel scholen met
problemen om de korte vervangingen (bijvoorbeeld bij ziekte van de leerkracht)
in te vullen. Wanneer een leerkracht zich ziek meldt, moet ik voor vervanging
een aanvraag indienen bij onze vervangerspool. Hierin zitten invalleerkrachten
met een vast contract (‘VIP’) en invalleerkrachten die op oproepbasis werken
(‘DIP’). Deze laatste groep valt onder de nieuwe WWZ: bij 6 verschillende
vervangingen binnen één stichting moet hen een vast contract worden
aangeboden. OPTIMUS kan zich op dit moment vanwege krimp echter niet
veroorloven om mensen aan te nemen. Deze vervanger zal na 5 vervangingen
dus een tijd niet gevraagd worden om in te komen vallen bij (bijvoorbeeld)
OPTIMUS, wat inhoudt dat deze vervanger dan geen werk heeft, of veel verder
moet reizen. Een vervanging voor een leerkracht die één of twee dagen ziek is,
telt al voor één vervanging, u begrijpt dus dat een DIP leerkracht niet op zo’n
vervanging zit te wachten. Wanneer de VIP leerkrachten allemaal al zijn ingezet
en er geen DIP leerkracht reageert op de vervanging, hebben wij op school een
probleem. We proberen dan één van onze eigen leerkrachten (die op dat
moment geen lesgevende dag heeft) te vragen in te komen vallen. Als dat niet
lukt, kijk ik of het voor mij mogelijk is om de groep (een deel van) de dag op te
vangen. Als ook dat niet kan, worden de kinderen verdeeld over de andere
groepen. Dat is zeker geen ideale oplossing, omdat er dan veel kinderen last van
hebben.
Het uiterste noodmiddel (de leerlingen naar huis sturen) is voor ons vooralsnog
geen optie, maar wanneer er meerdere leerkrachten ziek zijn is dat niet uit te
sluiten. Via de link
https://www.youtube.com/watch?v=ofY3SvlG6D4&feature=emshare_video_user ziet u een filmpje dat de praktijk heel goed in beeld brengt.
We vinden het vooral belangrijk dat er vanuit ‘Den Haag’ een structurele
oplossing komt voor dit probleem. We kunnen uw input hierbij goed gebruiken,
omdat we daarmee kunnen onderbouwen dat het slecht is voor de kinderen als
de vervanging niet goed geregeld is. Mocht u ervaren dat uw kind er last van
heeft dat er geen vervanging is (bijvoorbeeld doordat het in een andere klas
wordt ondergebracht, of dat er kinderen van een andere klas in de groep van uw
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kind worden geplaatst), laat u het mij dan weten via
dir.denomgang@optimusonderwijs.nl U helpt ons en uw kind er mee om tot een
goede oplossing te komen.
Hulp bij versieren van de school
In de vorige Per Omgaande stond een oproep voor hulp bij het versieren van de
school. Helaas hebben we hier geen reacties op ontvangen. We kregen altijd veel
positieve reacties op de manier waarop de school rondom een thema was
ingericht, bijvoorbeeld met Sint, Kerst, Carnaval, voorjaar enz. Het zou jammer
zijn als we die traditie niet voort zouden kunnen zetten. Het kleine groepje dat er
nu verantwoordelijk voor is kan dit zonder uw hulp niet voor elkaar krijgen!
Mocht u uw bijdrage willen leveren om een paar keer per jaar mee te helpen met
het versieren van de school, stuurt u dan even een mail aan
dir.denomgang@optimusonderwijs.nl? Alvast bedankt!
Kerstviering 2016
Op donderdag 22 december
vieren we van 17.00u tot
19.00u Kerst op school en gaan
we samen genieten van een
heerlijk kerstbuffet.
Dit jaar pakken we het iets
anders aan. In het kader van
‘De gezonde school’ en het
reduceren van het weggooien
van voedsel hebben we ervoor
gekozen om samen met de
kinderen te inventariseren wat
zij graag als voor-, hoofd- en
nagerechten zouden willen
hebben. Op basis van deze ideeën is er een ‘menukaart’ opgesteld, welke vanaf
aanstaande maandag in het halletje bij de klas van uw kind hangt. U kunt uw
naam opschrijven achter één van de gerechtjes die op de kaart staan. Indien u
uzelf wilt opgeven, vragen wij u vriendelijk uw naam uiterlijk donderdag 15
december achter één van de hapjes te schrijven.
Alle kinderen nemen woensdag 21 december een tas (voorzien van naam)
mee met daarin een bordje, soepkom, beker, bestek (allen graag voorzien van
naam) en een servetje mee. Indien u een leuke versiering voor op tafel hebt,
mag u deze in dezelfde tas aan uw kind meegeven. Dit maakt de klas nóg
gezelliger!
De hapjes voor het buffet kunnen op donderdag 22 december tussen 16.45u en
16.55u bij de groepsouders in de klas worden afgegeven. Als het warm moet
blijven, graag met een rechaud erbij. In of buiten elk lokaal staat de buffettafel
klaar, waarop de hapjes neergezet kunnen worden.
Tijdens het buffet zullen de kinderen in de klas genieten van de kerstsfeer door
een programma dat de leerkracht zelf samenstelt.
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Om 19.00 uur kunnen de ouders van groep 1 t/m 4 de kinderen via de
hoofdingang bij de klas ophalen. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen
zelfstandig naar het schoolplein komen.
Alvast hartelijk bedankt voor al uw medewerking. Wij hopen op een feestelijke
avond.
Op vrijdag 23 december is er van 13:00 tot 13:50 een kerstviering met alle
groepen tegelijk. We gaan dan samen kerstliedjes zingen, waarbij elke groep één
kerstlied voorbereidt. Ook zullen er kerstwensen worden voorgelezen. Ouders en
belangstellenden zijn welkom bij deze viering (voor zover de ruimte het toelaat).
We wensen u alvast prettige feestdagen en alle goeds voor 2017 toe!
De kerstcommissie.
Informatie van buiten school
Docus Lampionoptocht
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Agenda voor week 50 en 51
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10 minutengesprekken
Uiterste inschrijfdatum kersthapjes / 10 minutengesprekken

17:00 – 19:00 kerstdiner op school
13:00 – 13:50 kerstviering
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