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Nieuwsbrief
Zeven Speerpunten uit het jaarplan
In het jaarplan 2018-2019 staat beschreven aan welke doelen we in het komend
schooljaar willen werken. Deze doelen komen voort uit behaalde resultaten, het
schoolplan en onze eigen ideeën en observaties. Het jaarplan is niet een statisch, maar
een dynamisch stuk. Er wordt regelmatig geëvalueerd, waardoor het jaarplan up to
date blijft.
Vanaf schooljaar 2018-2019 doet de Nijepoort
mee aan het experiment Regelluwe Scholen,
vermindering van onderwijstijd t.b.v. meer
onderwijsontwikkeltijd. Het team van de
Nijepoort wil graag meedoen aan dit experiment
omdat wij verwachten dat we de kwaliteit van
het onderwijs kunnen verbeteren als we meer
studiedagen hebben. Door lesvrije dagen in te
plannen kunnen we werken aan innovatieve
plannen, zoals het verder ontwikkelen van de kernwaarden, missie en visie van de
school en onderstaande speerpunten.
Speerpunt 1: Thematisch en onderzoekend leren vanaf groep 5 t/m 8 bij
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek
Speerpunt 2: Herijken en vernieuwen kleuteronderwijs
Speerpunt 3: Invoering Engels groep 1 t/m 8 methode Join in
Speerpunt 4: Invoering Verkeer groep 3 t/m 8 methode Wijzer! Verkeer
Speerpunt 5: Groepsbezoeken a.d.h.v. Icalt en technieken uit Teach like Champion
Speerpunt 6: Continueren van Gouden regels, implementatie ZIEN en scholing Leefstijl
Speerpunt 7: Opstellen van een protocol voor dyscalculie

ALV

Loes Franken

Dit schooljaar is
Loes bij ons
komen werken en
staat zij voor
groep 4.

Inge van
Eijden

Inge werkt ook
fulltime en is de
leerkracht van
groep 5.

Roel Manschot

In de bijlage vindt u het verslag van de ALV van juni 2018.
Op donderdag 17 januari 2019 is de volgende ALV.
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Voor de vakantie
heeft u Roel
Manschot al
kunnen zien. Hij is
de nieuwe
conciërge.
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ZIEN!
De afgelopen weken stonden in het teken van groepsvorming: het vormen van een positieve groep
waarin kinderen zich veilig voelen en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een prettig
leerklimaat. Oktober is een geschikt moment om te monitoren hoe de kinderen denken over veiligheid
in de groep en over hun eigen leren en werken (groep 5 t/m 8). Ook de leerkrachten vullen per kind
lijsten in (groep 3 tm 8) over verschillende aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling. We
gebruiken hiervoor het programma ZIEN.
ZIEN! is een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling dat meer doet dan het
volgen van de leerling. De ZIEN!-leerkrachtvragenlijst geeft op basis van een analyse van observaties
concrete doelen en handelingssuggesties. Als aanvulling kunnen ook leerlingen een tweetal
vragenlijsten invullen, die dezelfde dimensies bevragen. Op die manier wordt de leerkracht geholpen in
het nadenken over een eventuele aanpak voor een groep of leerling.
Met ZIEN! kan het gehele proces van handelingsgericht werken doorlopen worden, van signalering tot
handelen. Met ZIEN! voor het primair onderwijs zetten leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren
van kinderen van groep 3 t/m groep 8 systematisch op de kaart. Je kunt ZIEN vervolgens gebruiken als
je zorgen hebt over een leerling op het gebied van werkhouding, welbevinden of gedrag. Na
observatie en het invullen van de lijsten geeft het inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het
gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind
beter te begrijpen. Indien nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag met de concrete
handelingssuggesties die het systeem biedt. Hierbij kan de leerkracht de eventuele sterke kanten van
een kind benutten, want ook hierin geeft ZIEN! inzicht. Zo wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling
bevorderd. De leerlingvragenlijsten zijn een aanvulling om het gedrag van een leerling in kaart te
kunnen brengen. Voor groep 5-8 zijn deze leerlingvragenlijsten digitaal beschikbaar. Sinds 2016 zijn
scholen ook verplicht om via vragenlijsten na te gaan of kinderen zich veilig voelen op school. De ZIEN
lijsten worden hiervoor gebruikt .
ZIEN! hanteert zeven dimensies. Twee graadmeters die een signaalfunctie hebben op het gebied van
veiligheid: Welbevinden en Betrokkenheid, en vijf vaardigheidsdimensies die relevante informatie
geven over de ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied.

Belangrijke data (staan ook in de Social Schools agenda)
- Maandag 8 oktober studiedag (alle kinderen vrij)
- Vrijdag 12 oktober 13:15 uur maandviering voor de ouders van groep 1/2B, 4 en 6/7
- Vrijdag 19 oktober Fiets controle (Alle kinderen met de fiets naar school komen en de fietsen worden
gecontroleerd op licht, remmen, spatborden, zodat de kinderen veilig kunnen fietsen zodra het weer
donker wordt.
- 20 t/m 28 oktober Herfstvakantie
- Dinsdag 6 november studiedag (alle kinderen vrij)
- Dinsdag 13 november Rapport 1 voor groep 2 t/m 8 mee
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Enquete ouders
In juli 2018 hebben ouders van de Nijepoort een enquête kunnen invullen over de
tevredenheid op school. Hieronder de belangrijkste resultaten:
De Nijepoort scoort als
school een 3,26
(hoogste score is 4,00).
Daarmee scoort de
school ruim voldoende.
Vergelijkbaar met een
rapportcijfer 8,2 op een
10-puntschaal.

Het onderwerp
‘verkeerssituatie rond de
school’ krijgt met 2,64 de
laagste score (matig). Het
nieuwe schoolgebouw
zelf scoort ‘ruim
voldoende’.

De sterke punten van de school zijn volgens de ouders:
- De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is
- De leerkracht van mijn kind is vakbekwaam
- De leerkracht heeft belangstelling voor mijn zoon/dochter
- De sfeer op school is goed
- Op school gelden er goede regels
- De rapportbesprekingen zijn zinvol
- De school organiseert voldoende rapportbesprekingen
- Ik ben tevreden over de schooltijden

Uit de enquête bleek dat
ouders de school het
rapportcijfer 8 geven en
de school aanraden aan
anderen.

Het betrof een WMK-PO vragenlijst
met 47 vragen ingevuld door 59
ouders. Het responspercentage is net
als in 2017 laag: de enquete was
uitgezet onder 309 ouders van 160
leerlingen. Van elke groep hebben 5
tot 9 ouders de enquete ingevuld.
Bron: het
kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken
Met Kwaliteit).

Privacy binnen de Nijepoort
De Nijepoort vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van
onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 25
mei 2018 van kracht is, vormt het uitgangspunt van ons privacybeleid. In verband
met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacyprotocol aan te
passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende
maatregelen te treffen.
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van de leerlingen en voor de
organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de
inschrijving op de school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van de
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school gegevens over de leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
Ons uitgangspunt is dat medewerkers niet méér inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens
dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.
De Nijepoort hanteert de wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot het bewaren en verwijderen
van inschrijfgegevens en leerlingdossiers.
Op de website van de school, https://www.nijepoort.nl/praktisch/privacyavg/ vindt u een overzicht
van enkele belangrijke speerpunten van het privacybeleid van de Nijepoort.
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