In Vogelvlucht
Maart 2019
Kriskras door de schoolgids
Zorg voor kinderen
In het kader van de Wet op het Primair Onderwijs dienen wij het onderwijs zo veel mogelijk aan te passen aan de
individuele leerling. Voor de school is dit geen eenvoudige opgave. Het uitgangspunt dat we hierbij op onze
school hanteren is: “Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen op school’’.
Voor het onderwijs houden de voorwaarden voor leren in:
•
een positieve benadering van kinderen hebben;
•
respect tonen voor de persoonlijkheid van het kind;
•
zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van het kind.
Het volgen van de ontwikkeling van het kind proberen we op o.b.s. De Vogelenzang en o.b.s. Annie M.G. Schmidt
als volgt te bereiken:
•
Regelmatige toetsing (CITO en methodegebonden toetsen) en observatie van alle leerlingen. We
registreren de resultaten hiervan in een leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Op deze wijze krijgen wij door
middel van toetsing en observatie een duidelijk beeld omtrent het ontwikkelings- en didactisch niveau
van elke leerling.
•
Op basis van de analyse van de resultaten van deze toetsen en observaties stelt de leerkracht het
Didactisch GroepsPlan (DGP) en het Pedagogisch GroepsPlan (PGP) op.
•
Leerlingen die bij toetsen uit de methoden, bijvoorbeeld De Wereld in Getallen (rekenen) uitvallen,
worden in eerste instantie planmatig door de eigen groepsleerkracht geholpen. Mocht dit niet leiden tot
voldoende resultaat, dan wordt de intern begeleider ingeschakeld.
•
Leerlingen die bij toetsing of observatie opvallen door bovengemiddelde prestaties, worden ook in eerste
instantie door de eigen groepsleerkracht geholpen. De groepsleerkracht raadpleegt daarbij zo nodig de
intern begeleider en de coördinator C&V (compacten&verrijken).
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Groep 4 Zuid: Kunstenaar in de klas.
3
Afsluiting projectweken “Nederland”, 19.00-20.30 uur locatie Trompetpad 2.
Voorleeskampioen
Devi Bhalotra, leerling in groep 8 is de nieuwe voorleeskampioen van Nissewaard geworden. Wij feliciteren haar
met dit mooie resultaat en wensen haar succes bij de regionale kampioenschappen.
Open dag
Wederom mochten we een grote groep belangstellenden verwelkomen. Het bezoeken van de lessen, die vermeld
stonden in het programmaoverzicht, was een succes. Wij bedanken iedereen, die een bijdrage heeft geleverd aan
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de open dag. Op De Vogelenzang is het pedagogisch klimaat en de kwaliteit van leren goed. Zo voelde ook deze
open dag door de inzet van leerlingen, ouders en personeel.
Enquête open dag 6-02-2019
Heel veel belangstellenden hebben het enquêteformulier (ongeveer 175 stuks) ingevuld. Vragen gingen over
kwaliteit, sociale veiligheid en we vroegen om een rapportcijfer. Daarvoor onze dank. De resultaten nemen we
mee in de schoolontwikkeling. Resultaat:
1.
De scores waren hoog voor kwaliteit en sociale veiligheid. Eerder hadden de kinderen hier ook al hoog op
gescoord, nl. goed.
2.
De scores waren hoog t.o.v. positiviteit betreffende een continurooster.
3.
Locatie Noord scoort een 8.1, locatie Zuid een 8.3 en locatie Vriesland een 8.5. De school krijgt gemiddeld
over de locaties een 8.2 als rapportcijfer.
Scholenonderzoek RTL Nieuws
De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft de eindtoetsresultaten van ruim 6.000 basisscholen geanalyseerd
en op een zo eerlijk mogelijke manier vergeleken.
De verplichte eindtoets in groep 8, voorheen beter bekend als de Cito-toets, levert naast resultaten voor
leerlingen ook gemiddelde scores voor scholen op. Die scores worden onder meer door de Inspectie van het
Onderwijs gebruikt om de kwaliteit op scholen in kaart te brengen.
Ook RTL Nieuws vergelijkt de resultaten door rekening te houden met achterstanden van leerlingen. Aan de hand
van het eindcijfer kun je zien of een school beter of minder goed presteert dan je zou mogen verwachten. Het
Nederlands gemiddelde is een 7.
Wanneer een school het rapportcijfer 7 krijgt, scoort de school gemiddeld. Zijn de prestaties op de eindtoets juist
beter dan bij vergelijkbare scholen dan krijgt de school een hoger cijfer. Wanneer de school lager scoort, daalt
ook het rapportcijfer.
De Vogelenzang krijgt een 7,9.
Als we kijken naar de resultaten van O.b.s. Annie M.G. Schmidt zijn ze absoluut vergelijkbaar met De Vogelenzang.
Hiermee is onze combinatie Annie M.G. Schmidt /De Vogelenzang de hoogst scorende school binnen Nissewaard,
iets waar we met z’n allen super trots op mogen zijn.
2e Rapport groep 3 t/m 8
Op maandag 11 maart krijgt uw kind het tweede rapport van dit schooljaar mee. Via digiDuif kunt u zelf van 11
t/m 13 maart het gesprek inplannen om de vorderingen van uw kind (betreft groep 1 t/m 7) met de leerkracht te
bespreken. Wilt u rekening houden met het plannen van 10 minuten extra overgangstijd tussen broertjes/ zusjes.
Wij zien het rapport graag voor de meivakantie terug op school.
Jaarproject "Nederland"
De groepen 8, de Leonardogroepen en de plusklasleerlingen starten op woensdag 13 maart met het project
"Nederland". Gedurende drie weken zal aan dit onderwerp gewerkt worden. Het project wordt afgesloten op
woensdagavond 3 april met een tentoonstelling en presentaties op locatie Noord. U bent van harte welkom van
19.00 tot 20.30 uur.
Verkiezingen
Woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De stembureaus worden deze dag geplaatst
binnen onze locaties. Er wordt tijdens deze dag zoveel mogelijk rekening gehouden met onze kinderen.
Bingo
Op woensdagmiddag 27 maart wordt er van 13.15 tot 15.00 uur op school bingo gespeeld. Bingokaarten zijn aan
het begin van deze middag verkrijgbaar. Zie ook de flyers op de deuren. Kinderen van groep 1 t/m 4 spelen bingo
onder begeleiding van hun eigen ouders. Kinderen uit groep 5 tot en met 8 mogen zelf bingo komen spelen.
Zomertijd
De permanente beslissing over zomer- en wintertijd wordt nog even uitgesteld.
De lidstaten van de EU gaan voorlopig de zomer- en wintertijd niet veranderen. De landen willen meer tijd om te
kijken wat er moet gebeuren. Een voorstel van de Europese Commissie om het halfjaarlijks veranderen van de
klok in 2019 af te schaffen, is hiermee afgewezen.
De zomertijd loopt van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober. We verzetten op zondag
31 maart om 02.00 uur de klok weer een uur vooruit.
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