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Rapporten gaan mee naar huis
Voorjaarsvakantie
10-minutengesprekken
Het onderwijs staakt! Nadere informatie volgt later

 Nieuwe website en ouderportaal 
Binnenkort gaan we over naar een nieuwe website. Daarbij komt ook een hageltje nieuw ouderportaal. Maar wat is nu een
ouderportaal? Goede communicatie met ouders vinden we erg belangrijk, aan de andere kant willen we er ook zoveel
mogelijk voor zorgen dat ouders vooral relevante informatie ontvangen. Klasbord heeft ons daar al flink mee geholpen en
voldoet prima. Echter zorgt het wel voor extra beheer voor leerkrachten, extra accounts die door ouders aangemaakt
moeten worden. Daarom hebben we binnen VCBO Kollumerland afgesproken dat we gaan werken met de website en
ouderportaal van MijnSchool. De collega’s van Arlanta werken inmiddels al een aantal jaren volgens dit concept.

 Wijzigingen in de groepsbezetting 
Na de voorjaarsvakantie zijn er een aantal wijzigingen in de groepsbezetting. Onderwijsassistent juf Jannie is aan de
beterende hand en zal weer 3 ochtenden gaan ondersteunen in de groepen. Juf Cobie zal haar werkzaamheden in de
middenbouw hervatten voor 3 dagen. Juf Saskia is er de 2 resterende dagen. Juf Linda gaat weer naar haar vertrouwde
bovenbouw. Op donderdag en vrijdag zal zij aanwezig zijn. Voor de maandag, dinsdag en woensdag verwelkomen wij een
leerkracht in opleiding: juf Janne Rotteveel. Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij zich nader aan u voor. Op maandag krijgt
zij de ondersteuning van juf Linda in haar onderwijskundige taken, op dinsdag en woensdag is dat meester Nanne. Om
ervoor te zorgen dat juf Janne meteen kan aansluiten bij de groep, is zij volgende week alvast aanwezig. Er is aandacht voor
een zorgvuldige overdracht van de groep en de nadere kennismaking met alle leerlingen. Wij wensen de kinderen van de
bovenbouw en juf Janne heel veel plezier èn succes!
Zoals eerder aangegeven, neemt meester Arjen afscheid. Dat vinden wij
erg jammer, maar het is voor hem natuurlijk wel heel prettig dat hij na de
voorjaarsvakantie de hele week aan de slag kan gaan op CBS Bernewird
in Bornwerd. Uiteraard zullen wij volgende week vrijdag op gepaste wijze
afscheid nemen.
Wie ons ook gaat verlaten, is onze intern begeleider juf Marrit. Zij heeft
een baan geaccepteerd bij Proloog in Leeuwarden. Wij zullen de kennis en
kunde van juf Marrit gaan missen, maar gunnen haar deze nieuwe stap
van harte. Tot uiterlijk 1 mei a.s. zal ze bij ons op school zijn. Wij hopen
daarvoor al een nieuwe intern begeleider gevonden te hebben. Uiteraard
houden we u op de hoogte!

 Even voorstellen … 
Hallo, mijn naam is Janne Rotteveel, ik ben 24 jaar oud en ik woon in Engwierum. Ik zit nu in het
laatste jaar van de PABO en daarom is het de bedoeling dat ik aan mijn eindstage ga beginnen.
Deze mag ik doen in groep 6, 7 en 8 van de Wegwijzer.
Na de voorjaarsvakantie zal ik op maandag, dinsdag en woensdag les gaan geven. Zo’n zeven
jaar geleden heb ik tijdens de opleiding Onderwijs Assistent ook als eens stage gelopen op de
Wegwijzer, toen in groep 3, 4 en 5. Die stage is mij zeer goed bevallen en daarom kijk ik er erg
naar uit om weer op de Wegwijzer stage te mogen lopen!

 Kanjer Leerkrachten 
Zoals u weet, werken we op De Wegwijzer met Kanjertraining. Leerkrachten mogen de bijbehorende lessen niet zomaar
geven. Juf Anneke, juf Merel en meester Arjen zijn daarom de afgelopen maanden flink bezig geweest met de scholing tot
Kanjer Leerkracht. Inmiddels is de opleiding met succes voltooid! Gefeliciteerd!
 Afspraken en Routines 
CBS De Wegwijzer is een kleine school. Toch zijn we dagelijks met veel mensen
aanwezig. Daarom is het belangrijk dat leerlingen en personeel goed met elkaar
afspreken op welke manier we met elkaar omgaan. De principes van Kanjer komen
dagelijks aan bod en geven ons houvast en structuur.
Toch zijn er ook nog de verschillende praktische zaken die de aandacht verdienen
en gestructureerd dienen te worden. Deze komen niet voor in de Kanjertraining,
maar zijn school specifiek. Bij voorkeur maken we zoveel mogelijk afspraken met
elkaar, zodat we ons allemaal verantwoordelijk voelen. Regels maken we zo min
mogelijk, maar die zijn soms wèl nodig.
Recentelijk heeft het schoolteam de periode tot aan de kerstvakantie geëvalueerd.
We zijn tot de conclusie gekomen dat we schoolafspraken en -regels nodig hebben.
Bestaande (onbeschreven) schoolafspraken zijn kritisch tegen het licht gehouden
en waar nodig aanpast of afgeschaft. Het resultaat delen we ook graag met de
ouders, zodat u op de hoogte bent van onze afspraken en routines. In de klassen
worden de afspraken en routines eveneens besproken.
Omgang met elkaar
• Wij streven er naar dat onze leerlingen op een prettige manier met elkaar omgaan. Er is ruimte voor de dialoog als
er toch soms iets mis gaat. We handelen vanuit de principes van Kanjer en geloven erin dat kinderen
succeservaringen en fouten nodig hebben om zich staande te houden in sociale interactie. Het streven is een
probleem dezelfde dag naar tevredenheid van alle partijen (betrokken kinderen, ouders, leerkrachten) op te lossen
en de volgende dag weer met een schone lei te beginnen.
• Wij staan niet toe dat onze leerlingen op een ongewenst fysieke manier worden aangeraakt. Hierop volgt altijd een
passende actie en contact met ouders. De voorkeur is telefonisch contact. Er kunnen dan meteen concrete
afspraken worden gemaakt en verwachtingen worden uitgesproken.
• Vervelende gebeurtenissen worden geregistreerd in ons leerling administratie systeem. Er wordt feitelijk gedrag
genoteerd.
Binnen gaan van de school
• 8:25 uur – 1e bel, kinderen mogen alvast rustig naar binnen
• 8:30 uur – 2e bel, school start (voetbal stopt direct)
• Voor schooltijd mogen tassen op de haak gehangen worden
• De ochtend- en middagpauzepleinwacht laat de kinderen binnen
• Indien de onderbouw leerkracht pleinwacht heeft, laat de
bovenbouw leerkracht de kinderen binnen.
• Na de ochtend- of middagpauze gaan we in twee groepen naar
binnen
• Middenbouw bij lieveheersbeestje, dit hoeft niet in rij
• Bovenbouw bij de muur
• Er wordt gestopt met voetbal, nadat de bel is gegaan.

Leerplein
Kinderen mogen zelfstandig werken op het leerplein. Daar hoort een passende werkattitude bij. Ook dit is een proces, het
ene kind pikt dit sneller op dan het andere kind. Onder een passende werkattitude op het leerplein verstaan wij:
• De leerkracht zorgt voor een duidelijke opdrachtbeschrijving
• Het kind kan zelfstandig een opdracht uitvoeren
• Het kind kan voor langere tijd taakgericht werken
• Het kind neemt de benodigde spullen mee
• Fluisteren (alleen verstaanbaar voor schoudermaatjes) is toegestaan, mits passend bij de opdracht
• De werksfeer op het leerplein is een gedeelde verantwoordelijkheid van al het personeel.
• De onderwijsassistent werkt op het leerplein, of in IB-kamer met deur open
• De deur van het klaslokaal staat ook open, zodat het leerplein een verlengstuk is van het klaslokaal.
Eetpauze
• Leerkracht gaat pas pauzeren nadat de kinderen uit de klas zijn.
Buiten spelen
• We hebben een groot en prachtig mooi speelplein. Het is daarom niet nodig te
spelen in de fietsenstalling.
• Kinderen mogen spelen in de bosjes, in het kader van ontdekkend leren.
Aanpassingen op afspraken en routines
We nodigen de kinderen van harte uit mee te denken over nieuwe, betere of andere afspraken en routines. Want, een
prettige en leuke school maken we samen. Het eerste aanspreekpunt is de juf of meester. In september en februari worden
de afspraken en routines geëvalueerd door het schoolteam. De ideeën van leerlingen (en ouders) worden meegenomen en
opnieuw vastgelegd in de schoolgids voor het schooljaar 2019-2020.

 Aanpassing pauzetijden 
In november is een anonieme leerling enquête afgenomen bij de leerlingen van groep 5 t/m 8, aangaande de eerste
ervaringen van de nieuwe schooltijden. De uitkomst is besproken in MR/SAC en afgelopen woensdag met het personeel. Wij
hebben geconstateerd dat de kinderen een voorkeur hebben voor het eten in de eigen groep, in plaats van het eten in een
andere groep. De leerkrachten zien hier ook de voordelen van in.
Wij hebben daarom besloten deze wens van de leerlingen en leerkrachten te effectueren
en de organisatie van de ochtend- en middagpauze aan te passen.
De kinderen eten voortaan in eigen groep. De eigen leerkracht kan hierdoor inspelen op
de werkelijke eetpauze voor het individuele kind. Anders gezegd, kinderen die meer tijd
nodig hebben om te eten, krijgen deze tijd. Wel gaan de kinderen allemaal op hetzelfde
tijdstip naar buiten. Voor de ochtend is dat 10:15 uur. De middagpauze wordt met een
kwartier vervroegd. De kinderen gaan voortaan om 12:00 uur naar buiten voor de
middagpauze.
Bovengenoemde wijzigingen gaan in per 25 februari a.s., dit is na de voorjaarsvakantie. Later in het jaar zal een
evaluatiemoment plaatsvinden met ouders. U ontvangt hierover t.z.t. een uitnodiging. Bent u nieuwsgierig naar de uitkomst
van de leerling enquête? Een weergave is te vinden op onze website. Te vinden bij “Informatie”, “Schooltijden”.
U kunt ook HIER klikken.

 Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties? 
Bovenstaande vraag komt geregeld voorbij, wanneer ouders verlof aanvragen voor het kind. De onderwijswet is echter heel
duidelijk: Nee, dit mag niet. Dit geldt ook voor een weekendje weg met het gezin of de familie. Wel zijn er een aantal
uitzonderingen. We nodigen u van harte uit een kijkje te nemen op onderstaande informatiepagina’s van de Rijksoverheid,
zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij het indienen van een verlofaanvraag.
•

•

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-deschoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-kind-niet-naarschool

De aanvraagformulieren voor verlof, treft u aan op onze website.

