Schoolnieuwsbrief
Vanuit de directie
Datum: 11 oktober 2018

Lopende zaken
Algemeen
De zomer is weer voorbij. Na een zonnige zomer zitten we nu in een mooie herfst. Hopelijk
is dit in de herfstvakantie ook nog het geval.
De eerste periode van dit schooljaar heeft in het teken gestaan van het werven van nieuwe
collega’s. Zoals u ongetwijfeld hoort en leest in de media hebben alle scholen last van het
leraren tekort. Ook SG De Keyzer ondervindt hierin problemen.
Gelukkig hebben we vorige week 2 nieuwe collega’s kunnen aannemen. U leest hier meer
over onder het kopje personele zaken.
Vanwege het tekort aan leraren hebben we de afgelopen periode weer klassen moeten
verdelen. U begrijpt dat ook wij dit een ernstige zaak vinden en dat ons bestuur hierover
voortdurend geïnformeerd wordt. Helaas is een snelle oplossing nog niet gevonden, we zijn
er volop mee bezig.

Schoolkrant
Ook onze leerlingen zitten niet stil. Met enige regelmaat gaat het rode lampje aan als
signaal “niet storen”. Dan vergadert de leerling redactie in het kantoor van Rob en Erica.
Binnenkort, zal op hun eigen initiatief, de tweede editie van de leerling schoolkrant klaar zijn.
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Thema weken
Inmiddels hebben we 2 thema weken gehad:
De week tegen het pesten (17 september 2018) en momenteel de kinderboeken week. Aan
allebei de thema’s hebben we in de groepen extra aandacht besteed.
Het protocol om pesten tegen te gaan vindt u terug op onze website onder het kopje: onze
school > protocollen > protocol bij pesten SO
Hoofdluis
Indien wij bij een leerling hoofdluis constateren brengen we de betrokken ouder/verzorger
via een mailtje op de hoogte. Ook de overige ouders/verzorgers worden via een mail
geïnformeerd zodat ieder eigen kinderen kan controleren. Voor de werkwijzen verwijzen wij
u graag naar de GGD website: https://www.ggdhvb.nl/professionals/kinderziekten-opschool-of-opvang/hoofdluis
Studiedagen en nascholing
Studiedag 1 was op 4 september. We hebben met het gehele team een start gemaakt met
de werkwijze Positive Behaviour Support ( PBS). Het is een werkwijze om het pedagogisch
klimaat, de manier waarop we met elkaar omgaan, verder te optimaliseren. Na de
herfstvakantie zullen wij u hier verder over informeren in een aparte brief.
Op 5 oktober is de werkgroep tegen pesten samen met enkele CVB leden geschoold in het
uitvoeren van de methode; No Blame. Deze aanpak staat ook beschreven in het anti pest
protocol.
Bij een melding van pestgedrag kunnen wij op de No Blame wijze in gesprek gaan met alle
betrokkenen met als doel het pesten te laten stoppen. Binnenkort zullen wij u hierover meer
uitgebreid informeren.
Samenwerking politie
Al enige tijd is er een vaste politieagent verbonden aan SG De Keyzer. Met hem hebben we
regelmatig overleg over allerlei zaken. Dit betekent dan ook dat met grote regelmaat de
politie onze school bezoekt.

Belangrijke data
De informatie over ouderavonden, studiedagen, les vrije middagen en vakantiedagen
verkrijgt u steeds via deze nieuwsbrief en kunt u ook vinden op de website
(https://www.sgdekeyzer.nl).

Oktober
Herfstvakantie
Studiedag 2

: maandag 15 oktober tot en met vrijdag 19 oktober
: woensdag 31 oktober
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December
Studiedag 3
Lesvrije middag
Kerstvakantie

: donderdag 6 december
: maandag 17 december (m.u.v. Zebraklas)
: maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Januari
Lesvrije middag

: donderdag 17 januari (m.u.v. Zebraklas)

In de schoolgids staat per abuis vermeld dat er een studiedag plaatsvindt op donderdag 22
februari. Dit moet zijn: vrijdag 22 februari !

Personele zaken
Per 1 oktober hebben wij afscheid genomen van juf Jet Hendrickx en juf Bea Mieris.
Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat er inmiddels ook 2 nieuwe collega’s zijn gestart:
- Juf Petronette Castrop - de Koning op donderdag en vrijdag in groep 3
- Juf Marijke van Roij van dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in groep 7.
De ouders/verzorgers van deze groepen zijn hierover reeds geïnformeerd.
Juf Aypril Schoofs is inmiddels gestart in groep 6 op donderdag en vrijdag.
Juf Ingrid in ’t Ven is vanaf de zomer helaas ziek en zij zal na de herfst vakantie weer gaan
re – integreren. Voorlopig wordt zij in de onderwijs assistentie vervangen door Marieke
Salvetti.
Time Out Begeleider Angelique van de Oetelaar heeft in overleg besloten minder te gaan
werken. Daardoor worden haar taken overgenomen door een nieuwe collega Thom van
Hout. Hij werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in de time out begeleiding.

Nieuws vanuit het zorgteam
Verlaagde schoolstandaard spelling en begrijpend lezen
Tijdens de algemene ouderavond zijn ouders/verzorgers ingelicht over de verlaagde
schoolstandaard voor spelling en begrijpend lezen. Voor de ouders die niet aanwezig waren
hierbij nog een korte toelichting.

Wat betekent een verlaagde schoolstandaard?
Voor de didactische vakken (rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling)
hanteren wij een schoolstandaard. Dat wil zeggen dat we het doel stellen dat een leerling
einde groep 8 tot midden groep 8 stof komt. En bijvoorbeeld een leerling in groep 6 aan het
einde van groep 6 tot eind groep 6 stof komt.
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Voor spelling en begrijpend lezen hanteren wij op SG De Keyzer een verlaagde
schoolstandaard. Dat wil zeggen dat we de leerstof vertraagd aanbieden. Daardoor zijn er
meer mogelijkheden voor extra oefening en instructie. Bijvoorbeeld een leerling uit groep 5
werkt aan doelen van groep 4. Door meer herhaling te bieden in de onderbouw wordt de
basis beter verankerd. De leerstof loopt altijd tot midden groep 8, voor spelling en
begrijpend lezen loopt dit tot eind groep 7.
Waarom doen wij dit op SG De Keyzer?
Na het analyseren van Cito resultaten drie jaar lang, twee keer per jaar, zien wij dat het
merendeel van de leerlingen niet tot midden groep 8 komt. Daarop hebben we een traject
met het team gelopen om het onderwijs te verbeteren voor spelling en begrijpend lezen. Na
enkele jaren bleven de resultaten achter waarop we ook zijn gaan kijken of het aanbod wel
passend is bij het merendeel van onze leerlingen. Daarop hebben we besloten dat we het
aanbod gaan vertragen.
Wat wil dit zeggen in de praktijk?
Het aanbod van spelling en begrijpend lezen tot eind groep 7 geldt voor de basisgroep. Voor
intensieve leerlingen wordt verlengde instructie gegeven en een aanpassing in de
verwerking. Voor de plus leerlingen geldt dat zij een aanbod krijgen met minder instructie en
moeilijkere oefeningen. Voor plusleerlingen is het wel mogelijk om de stof tot midden groep
8 te behalen.
Mocht u nog vragen hebben over de verlaagde schoolstandaard voor de vakken spelling en
begrijpend lezen, neem dan gerust contact met ons op of loop voor of na school even bij
ons binnen.
Lieke Broeders, intern begeleider onderbouw
Ineke van Onzenoort, intern begeleider bovenbouw

Afname SCOL en Stoeltjesdans
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen goed in beeld te kunnen brengen
en te volgen maken we op SG De Keyzer gebruik van de Sociale Competentie Observatie
Lijst (SCOL) en Stoeltjesdans. Deze lijsten zullen de komende weken ingevuld gaan
worden.
De SCOL is een digitaal leerlingvolgsysteem op het gebied van sociale competentie voor
leerlingen van groep 1 t/m 8. De leerkracht beantwoordt per leerling 26 vragen, verdeeld
over acht categorieën van sociaal competent gedrag ('ervaringen delen', 'jezelf presenteren',
'samenwerken en spelen', ‘aardig’, ‘taakaanpak’, ‘keuze maken’, ‘opkomen voor jezelf’ en
‘omgaan met ruzie’.). Deze gegevens geven zicht op welke vaardigheden al beheerst
worden en welke vaardigheden nog aandacht vragen.
Stoeltjesdans is een digitale vragenlijst bestaande uit 11 vragen over vriendschappen en
pro-sociaal gedrag, maar ook over agressie en pesten op school. Samen geven zij een
betrouwbaar en representatief beeld van het sociaal klimaat in de klas. Een tabel geeft een
overzichtelijk beeld over oa welke leerlingen populair zijn in de klas of juist niet en welke
leerlingen behulpzaam zijn. De vragenlijsten worden vanaf groep 5 door de leerlingen zelf
ingevuld.
De gegevens uit de SCOL en Stoeltjesdans, de ervaringen vanuit de klassensituatie en de
informatie die opgedaan wordt in het proces van groepsvorming worden door de leerkracht
en GW-er besproken. Het groepsplan Sociaal Gedrag zal opgesteld worden op grond van
deze informatie.
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Werkgroep ouderbetrokkenheid
Zoals u weet waren we aan het einde van vorig schooljaar op zoek naar ouders die de
werkgroep willen komen versterken. Hierop hebben we enthousiaste reacties gehad en we
zijn dan ook blij om te melden dat de werkgroep ouderbetrokkenheid weer compleet is.
Ook vanuit het team zijn er wat personele wisselingen geweest en er zijn 2 nieuwe
teamleden bij de werkgroep aangesloten.
Hieronder zullen alle nieuwe werkgroep leden zich kort even voorstellen, zodat de namen
voor u bekend zijn.

Even voorstellen
Ik heet Lonneke de Klerk. Sinds dit schooljaar werk ik met veel plezier in de structuurgroep
bij juf Ilze als onderwijsassistent. Ik heb de leuke opdracht gekregen om mee te mogen
gaan denken-werken-organiseren in de ouderbetrokkenheidwerkgroep.
Tot ziens. Ik heb er zin in.
Mijn naam is Gert Stoop, ik ben vader van Luuk die nu voor het tweede jaar op de Keyzer
zit. Het lijkt mij van grote toegevoegde waarde om een zo goed mogelijk
samenwerkingsverband te laten ontstaan tussen ouders en school. School en ouders
kunnen elkaar geweldig aanvullen in de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen.
Ik hoop daar vanuit de ouderbetrokkenheid-werkgroep een steentje aan te mogen
bijdragen.
Ik ben Saskia Zegers. Moeder van 1 zoon die nu voor het 4e jaar op de Keyzer zit.
Er is mij gevraagd om mee te denken vanuit de ouder over verschillende onderwerpen
vanuit de ouder betrokkenheid werkgroep en daar heb ik ontzettend veel zin in.
Hoi ik wil me graag voorstellen, ik ben Ursula Ligt en ben de moeder van Jess van Nuland
groep 6-7 OZA.
Ik ben gevraagd om te helpen bij de ouderbetrokkenheidsgroep van de Keyzer.
Dit ga ik dit jaar doen met liefde en plezier om te kijken of we meer betrokken met elkaar
kunnen worden. groetjes Ursula.
Ik ben Els Verhagen en ik ben 3 dagen in de week werkzaam in groep 6 als leerkracht. Ik
ben dit schooljaar gevraagd om mee te werken in de ouderbetrokkenheidsgroep. Een leuke
uitdaging die ik met plezier aan ga.

Start nieuwe schooljaar
De inloopochtend, de startgesprekken en de algemene informatieavond in de eerste
schoolmaand waren een succes. Wij vinden het als school belangrijk om meteen bij de start
van het schooljaar een aantal contact momenten te hebben tussen u als ouder/verzorger en
de leerkracht, zodat uw kind een zo goed mogelijk start kan maken. Omdat we dit jaar zijn
begonnen met de startgesprekken, willen we dit ook nog graag evalueren. U zult daarom na
de herfstvakantie een evaluatieformulier krijgen, zodat we uw mening en ervaringen mee
kunnen nemen.
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Verjaardagen op school
Alle kinderen mogen hun verjaardag vieren op school.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 bent u sinds dit schooljaar, als ouder/verzorger van
harte welkom om aanwezig te zijn als wij de verjaardag van uw kind in de klas vieren.
Het is uw verantwoordelijkheid om hierover tijdig contact op te nemen met de leerkracht om
samen af te stemmen, op welke datum en tijdstip de verjaardag gevierd gaat worden. Het
meest wenselijk is om de verjaardag op school zo dicht mogelijk bij de echte verjaardag van
het kind te plannen. Wij stimuleren het om de traktaties die uitgedeeld worden zo gezond
mogelijk te houden. Nadat u met de leerkracht de afspraak heb gemaakt ontvangt u een
uitnodiging van uw kind waarop de informatie staat die u nodig heeft.

Ouderraad & klankbord groep ouders
Ouders voor de ouderraad en hulp ouders gezocht
Het schooljaar is in volle gang. Wij als ouderraad zijn natuurlijk ook van start gegaan en
willen meteen met de deur in huis vallen. Afgelopen schooljaar hebben 2 ouders afscheid
genomen van de ouderraad. Vandaar dat wij op zoek zijn naar nieuwe en enthousiaste
ouders die samen met ons het team van de SO afdeling van SG De Keyzer willen
ondersteunen bij het organiseren van activiteiten op school zoals:
Carnaval, Pasen, Keyzerdag, Sinterklaas, Kerstfeest, laatste schooldag enz.
Met de ouderraad vergaderen we ongeveer 6 keer per schooljaar op maandag avond op
school. Heb je hierin interesse meld je dan aan voor de ouderraad. Ook voor meer
informatie hierover kun je bij ons terecht.
Ook zijn we op zoek naar hulpouders.
Als hulpouder kun je worden gevraagd te helpen bij de activiteiten van de ouderraad.
Wil je dus niet vergaderen maar wel ondersteunen geef je dan op als hulpouder.
Heb je interesse om ons te helpen als hulpouder of als lid van de ouderraad meld je
dan aan via de mail:
oc.dekeyzer@hmrm.nl
Of neem contact op met de leerkracht om u aan te melden.
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad
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Klankbord groep ouders
Op 25-09-2018 hadden we de eerste bijeenkomst van de klankbord groep dit schooljaar.
Deze groep ouders geeft gevraagd feedback op onderwerpen die wij hen voorleggen en
ongevraagd advies op onderwerpen die zij zelf aandragen.
Het was ook deze keer weer een zinvolle bijeenkomst waar feedback is gegeven op de
startgesprekken en de algemene ouder informatie avond, communicatie met ouders, taxi
vervoer, samenwerking met politie en veiligheid binnen de school.
De feedback van ouders wordt altijd zeer serieus genomen ter verbetering van ons
handelen en de werkwijze binnen de SO afdeling.
De notulen komen op de website.
Op 15 januari en 21 mei 2019 zijn de volgende bijeenkomsten, van 19:30 tot 21:00 uur.
Indien u interesse heeft kunt u dit per mail kenbaar maken bij Rob of Erica.
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