Flitsnieuws
Flits no. 15 15-03-2021
Kleuteronderwijs
Vanaf het begin van het schooljaar gebruiken wij voor de groepen 1
en 2 “De Leerlijnen Jonge Kind” waar wij in ons leerlingvolgsysteem
ParnasSys, de ontwikkeling van de kinderen kunnen volgen. In deze
leerlijnen worden alle kerndoelen weergegeven voor de leerlingen in
de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.
De verschillende leerlijnen zijn geclusterd in vier leergebieden: Taal,
Rekenen, Motoriek en Spel.

Daarnaast hebben we gekeken of ons ontwikkelingsmateriaal nog voldoende
aansluit bij “De leerlijnen Jonge Kind”. Hiervoor is een onderbouwscan
uitgevoerd. Op basis van deze scan hebben wij voor de verschillende
leergebieden nieuwe materialen aangeschaft.
Afgelopen vrijdag hebben we de nieuwe materialen geïntroduceerd bij de
kinderen. Wat een feest was dit!

Nieuwe mailadressen
Vorige week maandag, 8 maart, hebben alle collega’s op Tuindorp een Comprix- e-mailadres gekregen in plaats van
het oude Tuindorpschool adres.
Oudergesprekken op maat
Aanstaande vrijdag 19 maart krijgt uw zoon en/of dochter het rapport mee naar huis. Mocht u naar aanleiding van dit
rapport in gesprek willen gaan met de leerkracht van uw kind(eren) dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht. Ook de
leerkracht kan een gesprek met u plannen.
Voor de groepen 1 t/m 7 zijn de gesprekken in principe telefonisch. U wordt hierover nog geïnformeerd door
de leerkracht van uw kind(eren).
Een nieuwe beginsituatie bepalen
In het nieuws wordt veel gesproken over zogenaamde onderwijsachterstanden die kinderen hebben opgelopen door
de Lock down. Er wordt gesproken over ‘een verloren jaar’. Ook in het team hebben we hierover gesproken. Wij gaan
ervan uit dat ieder kind en iedere ouder zijn best heeft gedaan om de lessen van school zo goed mogelijk te volgen en
te maken. Wat dat aan cognitieve ontwikkeling bij het kind heeft opgeleverd hebben we bekeken aan de hand van de
halfjaarlijkse Citotoetsen. Met deze afname bepalen we het nieuwe startpunt van ieder kind. Met deze beginsituatie
kunnen we vervolgens kijken naar wat het kind verder nodig heeft aan onderwijsaanbod en begeleiding. Of kinderen
op cognitief vlak net zoveel hebben geleerd als anders, verschilt per kind. Sommige kinderen hebben baat gehad bij
het individuele onderwijs, anderen werken beter op school onder begeleiding van de leerkracht. Daarnaast hebben
kinderen belangrijke vaardigheden geoefend zoals ‘plannen, ICT-vaardigheden, kritisch denkvermogen en problemen
oplossen’. Ze hebben hun zelfstandigheid en doorzettingsvermogen vergroot. Deze dingen worden niet gemeten met
de Citotoetsen, maar zijn net zo belangrijk voor het verdere leven van het kind. Door te spreken van ‘een verloren jaar’
doet men geen recht aan al deze ontwikkelingen. Dit jaar is in onze ogen dan ook zeker geen verloren jaar. Wij kiezen
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ervoor om positief naar de afgelopen tijd te kijken. Dat is voor ieder kind een stuk prettiger en doet recht aan ieders
inzet.
De studiedag van 24 maart willen wij dan ook gebruiken om als team de nieuwe beginsituaties met het daarbij
passende onderwijsaanbod en begeleiding van al onze leerlingen te bepalen.
Daarnaast gebruiken wij deze dag om ons verder te gaan verdiepen in een nieuwe rekenmethode voor het schooljaar
2021 / 2022 en zullen wij een presentatie van GGD Fryslân krijgen omtrent het thema relaties en seksualiteit.

Belangrijke data
Maart
16 Cursus directeur
17 Tuintoneel groep 7 - uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip
19 Rapport mee
23 Inleverdatum aanmeldformulier groep 8
24 Studiedag leerkrachten – alle leerlingen vrij
April
02-05 Goede vrijdag/Pasen
21 tuintoneel groep 3
23 Koningsspelen
23 Oud papier
27 Koningsdag – alle leerlingen vrij
Mei
1-16 Meivakantie (incl. Hemelvaart)
19 Schoolkorfbaltoernooi
21 Mei-spelen Friesland
24 Pinksteren
27 Tuintoneel groep 6
28 Oud papier
NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. deze flits kunnen worden gemaild naar directie.tuindorpschool@comprixl.nl
Met vriendelijke groet,
Team OBS Tuindorp
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