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Nieuwsbrief 9 juli 2021
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u de twintigste nieuwsbrief
van het schooljaar 2020-2021.

❖
Einde van het jaar Groep A
Het einde van het jaar nadert en wat is het
dan leuk om eens stil te staan bij hoe we
het jaar zijn begonnen. Eén van de grote
dingen die wij leren zijn de letters en
daarna het leren lezen.
Een onderdeel van LIST lezen is creatief
schrijven. De kinderen krijgen een opdracht
mee, maar ze mogen zelf de inhoud van het
verhaaltje bedenken. Hoe leuk is het om te
zien dat de jongsten van de groep nu weten
dat je met schrijven iets kan vertellen en
dat de oudsten nu ook echt een verhaal
kunnen schrijven die wij kunnen nalezen.
Een mooi succes zo aan het einde van het
jaar.

NPO
Afgelopen periode hebben we als school gewerkt aan de schoolscan voor het Nationaal
Programma Onderwijs. We zijn gestart met
de zgn. nulmeting.
De nulmeting komt overeen met het beeld
dat wij hebben over onze school tijdens de
periode van onderwijs op afstand. We zijn
als school tevreden over hoe we de kinderen in beeld hebben gehad, er is wekelijks contact geweest met leerlingen en ouders. Het zorgteam is actief betrokken geweest bij leerlingen die meer ondersteuning
nodig hebben. Een groot deel van deze
leerlingen is ook in de opvang op school geweest. In de nulmeting zien we ook terug
dat dit de sterke kant is van De Springplank.
De cognitieve ontwikkeling in de nulmeting
geeft zwak/matig aan. Dit herkennen we,
met name taalonderwijs en wereldoriëntatie
hebben onvoldoende aandacht gekregen.
Op gebied van andere ontwikkelgebieden
valt kunstzinnige vorming op, hier is te weinig aan gedaan tijdens de schoolsluiting,
maar ook daarna. Dit is een ontwikkelpunt.
We zijn als school tevreden over de manier
waarop we onderwijs op afstand hebben
vormgegeven. Wel zijn op dit gebied ook
aandachtspunten, zoals het nog behendiger
worden op ICT gebied
Daarnaast hebben we onderzoek gedaan
naar de achterstanden op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.
Op gebied van lezen zien we dat er dit jaar
(2021) zowel op eind groep 4 als groep 5
minder groei te zien is in vergelijking met
de jaren 2017, 2018, 2019. Dit is binnen
LIST de duo-leesgroep en deze leerlingen
hebben gedurende de schoolsluiting minder
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effectieve instructie ontvangen van de leerkracht. Dit is juist in deze fase van het leesproces essentieel.

hun vriendjes/vriendinnetjes gemist hebben.

❖

Op gebied van begrijpend lezen zien we
dat er dit jaar (2021) eind groep 5 en 6 een
groei zichtbaar is ten op zichtte van 2017
en 2018. Wij zijn blij verrast met deze groei
ondanks de schoolsluiting.
Desondanks hadden we in 2021 extra willen
insteken op de expliciete directe instructie
en op basis daarvan hadden we in dit vakgebied meer groei verwacht.

Schoolfoto’s

De schoolscan is besproken met de MR. Op
basis van de schoolscan zal de school keuzes
maken en met een plan van aanpak komen.
Dit plan zal na de zomer uitgewerkt worden.

Doorschuifmoment- herinnering
Het doorschuifmoment is dit jaar op woensdag 14 juli van ongeveer 11.00-12.00 uur.

De schoolfoto’s zijn binnen! Maandag krijgt
ieder kind een enveloppe mee met een
voorbeeld van de foto’s en een unieke code.
Ouders kunnen met die code zelf de foto’s
(zowel de groepsfoto als portretfoto) bestellen!
❖

❖

❖
Oudertevredenheidsonderzoek
Omdat we het belangrijk vinden wat ouder(s)/verzorger(s) van onze school vinden,
doen we regelmatig onderzoek hiernaar. We
vragen naar de tevredenheid van ouders
over bijvoorbeeld de sfeer op onze school,
de begeleiding van de leerlingen, het contact met de school maar ook het schoolgebouw en haar omgeving. De resultaten uit
dit onderzoek geven ons handvatten om de
kwaliteit en het profiel van onze school te
verbeteren en de tevredenheid en de betrokkenheid van de ouders verder te vergroten.
Ook de bevinden uit vragenlijsten voor leerlingen, ouders en leerkrachten hebben we
meegenomen in het onderzoek. Van de ouders heeft 55% de vragenlijst ingevuld,
waarvoor hartelijke dank!
De vragenlijsten laten een zelfde beeld
zien:
We zien dat leerlingen, ouders en leerkrachten aangeven dat leerlingen zich gezien voelden tijdens de schoolsluiting.
Een verbeterpunt is de zelfverzekerdheid
van de leerlingen een aandachtspunt is. Leraren en ouders geven aan dat leerlingen in
deze periode in het algemeen zich onzeker,
onrustig en verdrietig voelden. Ook wordt
aangegeven dat leerlingen in deze periode

Groep 8
De vakantie voor de kinderen van groep 8
begint eerder, hun laatste schooldag is
dinsdag 13 juli!
❖
Verhuizen
Voor de interne verhuizing zijn we op zoek
naar verhuisdozen. Heeft u toevallig nog
dozen staan? We ontvangen ze graag!
❖
Data
13 juli
15 juli

Afscheidsavond
groep 8
15.00 uur school
uit! Vakantie!
❖

Vakantierooster en studiedagen 20-21
22-02-21 t/m 26-02-21
Voorjaarsvakantie
02-04-21
Goede vrijdag
05-04-21
Tweede Paasdag
Dinsdag 6 april
Studiedag
26-04-21 t/m 07-05-21
Meivakantie
13-05-21 t/m 14-05-21
Hemelvaart
24-05-21
Tweede Pinksterdag
Woensdag 30 juni
Studiedag
Vrijdag 9 juli
Studiedag
19-07-21 t/m 27-08-21
Zomervakantie 2021
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❖
We wensen u een prettig weekend!
Annemieke van der Krift en Bianca de Zoete
directie@sbospringplank.nl
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