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IEP-eindtoets groep 8
MR-vergadering 16.00 uur
Koningsdag - vrij
meivakantie
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Staking 14 maart 2018
IEP - eindtoets groep 8
Onderwijsontwikkeling
Nieuws vanuit de MR
Even voorstellen
Juf Linda is weer terug
Koningsspelen 2018
Schoolzwemmen
Schoolvoetbal en schoolhandbal
Groepen 1/2: pannenkoeken eten bij de kleuters
Groepen 3/4: rekenwinkel
Groepen 5/6: landelijke opschoondag
Groepen 7/8: Techniek op obs De Koet

Staking 14 maart 2018

Tijdens de stakingsdag hebben we onze stem laten horen in het Park Schouwburg in Hoorn en in Amsterdam. Meester
Mark, leerkracht en schrijver, verzorgde een deel van het programma. In de loop van de jaren is de werkdruk in het
onderwijs toegenomen door alles wat er naast het lesgeven is bijgekomen. Een voorbeeld werd aangedragen dat op
vrijdagavond om 21.00 uur ruim 6000 mensen waren ingelogd in Parnassys, een leerlingvolgsysteem. Dit waren er om
23.00 uur nog ruim de helft… Leerkrachten zijn vaak gedreven en willen, net als ouders, het beste voor alle kinderen. Het
werk is nooit klaar en kan altijd beter. Prachtige eigenschappen om het beste voor de leerlingen te realiseren.
Aan ons de schone taak om onder andere keuzes te maken in ons aanbod, kritisch te kijken naar alle avonden en ons te
richten op onderwijsinhoud.
Marloes Goesinnen
directie

IEP - eindtoets groep 8
Dinsdag 17 en woensdag 18 april wordt de IEP eindtoets in groep 8 afgenomen. Vanaf schooljaar 2014-2015 maken alle
leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. De eindtoets meet het taal- en rekenniveau van leerlingen na acht jaar
basisschool. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW goedgekeurde) eindtoets ze afnemen, zo ook
voor de IEP Eindtoets. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs en is ontwikkeld door Bureau ICE.
De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag
van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor een schoolniveau.
De IEP Eindtoets:
●
●
●
●

meet lezen, taalverzorging en rekenen;
geeft leerlingen die meer kunnen dan de verplichte niveaus kans dit te laten zien;
sluit écht aan bij het Referentiekader taal en rekenen, zoals opgesteld door het Ministerie van OCW.

Onderwijsontwikkeling
In de onderwijspraktijk lopen veel scholen tegen het feit aan dat er steeds meer niveaus in één groep zitten. De wens om
alle leerlingen goed te kunnen bedienen is uiteraard bij alle leerkrachten aanwezig, maar ik de dagelijkse praktijk blijft dit
een ware uitdaging. Binnen stichting Allure streven wij ernaar meer gepersonaliseerd onderwijs vorm te geven. Werken
vanuit leerlijnen en leerdoelen waarbij de methode een middel is.
Snappet is een digitaal middel dat in onze wens tegemoet kan komen. Op 21 februari hebben wij tijdens de studiedag een
presentatie gehad, waarbij het team enthousiast is geworden. Met name doordat leerlingen op hun eigen niveau kunnen
verwerken, leerkrachten snel zicht hebben tijdens het verwerken waar een leerling op vast loopt en het systeem
automatisch nakijkt.
Deze manier van werken is bekend binnen stichting Allure. obs De Vijzel en obs de Ieveling werken op dit moment met
Snappet. obs De Klaverwoid en obs De Meridiaan starten voor de zomervakantie met een pilot.
Als school kunnen we een keus maken welke vakken digitaal verwerkt worden. Veel scholen zetten deze digitale
verwerking in op ongeveer 3x 20 minuten per dag. Dit is niet wezenlijk anders dan we nu met de chromebooks inzetten,
alleen kunnen leerlingen dan allemaal op hun eigen niveau verwerken.
Op 12 april sluiten wij aan bij de basiscursus van Snappet op obs De Meridiaan, zodat we nog meer informatie ontvangen.
Rond 16 april starten een aantal groepen een pilot tot de zomervakantie om met deze manier van verwerken ervaring op
te doen. Dit zal bijdragen aan de besluitvorming of wij dit komend schooljaar gaan invoeren.
Via onderstaande link kunt u een filmpje bekijken, zodat u een beeld krijgt hoe Snappet ingezet wordt op scholen.
https://nl.snappet.org/dit-is-snappet-2/

Nieuws vanuit de MR
Heb je zin om mee te denken met betrekking tot de schoolontwikkelingen van De Koet?
Voor het schooljaar 2018/2019 zijn we op zoek naar nieuwe MR leden voor de oudergeleding. Het gaat om ongeveer 5 tot
6 vergaderingen per jaar van 1 1/2 uur. Vanuit huis kun je je verder inlezen en voorbereiden.
Ook de op website van de Koet via je alle informatie over en van de MR . Wil je nog meer informatie mail naar:
mr@obsdekoet.nl of vraag via de leerkracht van je kind om een afspraak.

Samen met de leerkrachten en de directie proberen we het leerklimaat van De Koet nog mooier bloei te laten komen!

Even voorstellen
Mijn naam is Wendy Rob-van Breukelen, 28 jaar oud en ik woon met mijn vriend en twee jonge dochters in Medemblik.
De afgelopen 6 jaar heb ik gewerkt in het speciaal onderwijs (ZMOK) in Castricum en het laatste jaar in Heerhugowaard.
Naast mijn baan heb ik een master tot gedragsspecialist gevolgd. Ik heb mij gespecialiseerd in het lesgeven aan leerlingen
met zeer ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek en het coachen van collega’s bij het omgaan met de heftige
situaties die als gevolg hiervan kunnen ontstaan.
Sinds een jaar werk ik parttime. Hierbij heb ik gemerkt dat ik een deeltijd baan in het speciaal onderwijs behoorlijk pittig
vind, ik gun deze leerlingen een fulltime leerkracht die hen zoveel mogelijk stabiliteit biedt.
Daarom maak ik nu heel bewust de keuze voor de overstap naar het regulier onderwijs.
Ik heb er onwijs veel zin in om op de Koet te mogen komen invallen en goed en uitdagend onderwijs te verzorgen.

Wendy is gister gestart in groep 3/4 en vervangt Vivienne.
Juf Linda is weer terug
Juf Linda is weer gestart in groep 5/6. Ze heeft genoten van haar zwangerschapsverlof en het gaat goed met haar kleine
zoontje Jim. We zijn blij dat Linda er weer is!

Koningsspelen 2018
Op 20 april organiseren wij op school de Koningsspelen. We vragen alle leerlingen om in oranje kleren op school te komen.
De dag starten we buiten met een warming-up. Doet u ook mee?
Het Koningsontbijt verplaatsen wij naar de lunch, zodat iedereen thuis goed kan ontbijten voor deze sportieve dag. Graag
een bord, beker, bestek in een plastic tas meegeven naar school.
Tijdens de Koningsspelen zullen de leerlingen Oud-Hollandse sporten en spelletjes doen op het schoolplein. Daarnaast
worden er tijdens de gymles leuke spellen georganiseerd door Sjors, de vakleerkracht gym, een leerlingen van de Oscar
Romero.

Schoolzwemmen

De subsidie vanuit de gemeente is helaas stopgezet voor het schoolzwemmen. Dit zwemseizoen organiseren wij het
schoolzwemmen samen met het zwembad vanuit onze eigen middelen. Na de meivakantie starten de groepen 4 t/m 7 met
schoolzwemmen en komt één gymles per week te vervallen.

Schoolvoetbal en schoolhandbal
De sporttoernooien zijn weer volop in gang. Vandaag zijn de leerlingen vol trots met de beker langs de klassen gegaan.
Gefeliciteerd!
Groepen 1/2: Pannenkoeken eten bij de kleuters

Groepen 3/4: Rekenwinkel

Heeft u de winkel al gezien? Spelenderwijs oefenen de leerlingen met rekenen. Betalen, welke munten en biljetten gebruik
ik en wat ontvang ik terug?
Groepen 5/6: Landelijke opschoondag
De leerlingen van de groepen 5/6 hebben zich ingezet om de omgeving op te schonen. De vuilniszakken zijn gevuld met
rondslingerend afval. Samen proberen wij zorg te dragen voor de natuur om ons heen.

Groepen 7/8: Techniek op De Koet

Vandaag waren er bijzonder kleine bezoekers in groep 7/8 . De hele dag waren er een aantal kuikens in de klas! De kuikens
zijn goed verzorgd en voorzien van een mooie auto.

