Schoolnieuwsbrief
Vanuit de directie
Datum: 28 februari 2019

Lopende zaken

Wat een mooie zonnige dagen hebben we al gehad in februari. We hebben al heerlijk in de
zon kunnen genieten van onze fantastische speelplaats. Ook voor de carnaval belooft dit
veel goeds.

Carnaval
Morgen hebben we de jaarlijkse carnavalsviering en aansluitend een week en een dag
vakantie. (Denk aan de studiedag op maandag 11 maart!!)
Leerlingen die het leuk vinden mogen hossen en dansen in de centrale hal aan het einde
van de ochtend. Leerlingen die liever in de klas blijven kunnen natuurlijk daarvoor kiezen.
Voor leerlingen die helemaal niet willen of kunnen deelnemen is er in overleg met de
leerkracht en de gedragswetenschapper een plekje in de rustige ruimte.
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Rapportgesprekken
De rapporten zijn besproken tijdens de rapport gesprekken. De ontwikkeling en het
welbevinden van uw kind stond centraal tijdens deze gesprekken. Van veel collega’s
hebben we mogen vernemen dat deze gesprekken op een fijne manier zijn verlopen.

Algemene ouderinformatieavond
Op 31 januari hebben we met de aanwezige ouders/verzorgers tijdens een algemene ouder
informatie avond gesproken over PBS en de No-Blame methode.
Het was een prettige avond waarbij ouders/verzorgers veel vragen konden stellen en hun
mening konden geven over deze ontwikkelingen. De sfeer was goed en de betrokkenheid
groot. De gegeven feedback nemen we zeker mee in de volgende stappen.
Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen

Opbrengst kerstmarkt
Afgelopen kerstviering hebben we weer onze
vertrouwde kerstmarkt georganiseerd, het was
opnieuw een groot succes! Het goede doel van dit jaar
was stichting de Opkikker (geeft gezinnen met een ziek
kind extra positieve aandacht; www.opkikker.nl) en we
konden afgelopen maandag met drie leerlingen een
cheque aanbieden met daarop het bedrag van maar
liefst € 879,86. Een grandioze opbrengst dankzij de
inzet van velen.
Ouders, leerlingen, leerkrachten en alle andere
betrokkenen: heel hartelijk bedankt voor jullie
geweldige inzet.

Vaderdag en Moederdag
Met ingang van dit schooljaar zijn er schoolbrede richtlijnen bedacht voor het maken van de
Vaderdag- en Moederdag cadeautjes. Dit naar aanleiding van de reacties van leerlingen en
ouders/verzorgers de afgelopen jaren.
Leerlingen uit de groepen 1 tot en met 5 maken een cadeautje.
De leerling maakt een cadeautje voor de ouder/verzorger waar het kind woont en de
biologische ouder.
Leerlingen in groep 6 mogen zelf de keuze maken of zij een cadeautje willen maken, de
leerkracht zal het wel aanbieden maar de leerling bepaalt het zelf.
De leerlingen vanaf groep 7 maken in principe geen cadeautjes meer, tenzij de leerling dit
zelf graag wil.

Studiedagen
De studiedag van 22 februari stond in het teken van het door ontwikkelen van PBS en het
verbeteren van ons woordenschat onderwijs.
Op de studiedag van 11 maart zullen we de onderwijsresultaten per vakgebied bespreken
en mogelijk verbeterpunten aandragen. Ook zullen we ParnasSys verder vormgeven en zal
SWIS worden geïntroduceerd. (voor meer informatie www.swissuite.nl)
En…. Vergeet niet regelmatig een kijkje te nemen op onze website www.sgdekeyzer.nl
We houden deze up-to-date door er regelmatig nieuws op de plaatsen met een leuke foto
erbij.
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Belangrijke data
4 maart t/m 8 maart
11 maart
15 maart
28 maart
29 maart
9 april
17 april
18 april
19 april
22 april
23 april t/m 3 mei
6 mei

: Voorjaarsvakantie
: Studiedag !!
: Onderwijs staking
: Klassennieuwsbrief
: Lesvrije werkdag
: Ouderavond groep 7
: Studiedag
: Schoolfotograaf
: Koningsontbijt / paasviering
: 2e Paasdag vrij
: Mei vakantie
: Weer naar school en inloopochtend voor ouders/verzorgers

Personele zaken
Juf Margot van der Velden heeft onlangs besloten om minder te gaan werken. Zij is
daardoor duo partner geworden van juf Els in klas 6.
Juf Ingrid Penners heeft voor 4 dagen in de week klas 5-6 van Juf Margot overgenomen. In
deze klas staat op vrijdag juf Marieke.
Juf Karin de Vette heeft per 1 maart elders een andere baan geaccepteerd. Zij heeft
inmiddels afscheid genomen van de leerlingen en de collega’s. Juf Ineke de Koning zal voor
4 dagen in de week haar taken over nemen.
Juf Aypril is op 15 februari bevallen van zoon Jann. Het gaat met beiden goed.
Meneer Peter is weer voorzichtig aan het starten met werken op school. Enkele ochtenden
in de week is hij op school aanwezig en werkt hij individueel voornamelijk met leerlingen uit
de onderbouw.

Nieuws vanuit het zorgteam
Zorgcyclus
In januari en februari hebben de groepsbesprekingen plaatsgevonden. De leerkracht heeft
samen met de intern begeleider en gedragswetenschapper gekeken naar de resultaten op
groepsniveau en naar de ontwikkeling van elk kind op individueel niveau. Daarbij is het
belangrijk om te kijken naar de leerresultaten (methode gebonden en Cito) als ook de
sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. De leerkracht heeft voor het komende half
jaar weer nieuwe groepsplannen en aanpak geschreven. De zorgcyclus gaat nu opnieuw
weer lopen met de huidige gegevens.
Vanuit de groepsbespreking zijn de prognoses van elke leerling bekeken. Deze voorlopige
prognose heeft de leerkracht met u besproken in het oudergesprek. Mocht u vragen hebben
dan laat dit gerust weten aan de leerkracht of iemand van het zorgteam.
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Verlengingen van toelaatbaarheidsverklaringen
Bij de start van uw kind op de Keyzer is er door het samenwerkingsverband een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven. Deze verklaring wordt afgegeven voor een
aantal jaar. Op het moment dat de toelaatbaarheidsverklaring afloopt wordt er door de intern
begeleiders een verlenging van de TLV aangevraagd. Wij zijn samen met u dan van mening
dat uw kind nog steeds op de goede plek zit binnen het SO onderwijs. Mocht uw kind een
overstap kunnen maken naar een ander soort onderwijs, bijvoorbeeld SBO (speciaal
basisonderwijs), dan wordt er uiteraard al eerder gekeken naar een overstap. De TLV hoeft
niet voor de gehele geldigheidsduur vol gemaakt te worden.
Bij deze aanvraag zit het door u getekende laatste OPP, eventueel psychologisch
onderzoek en hulpverleningsplannen. Alle informatie wordt door school verstrekt aan het
samenwerkingsverband.
Mocht uw kind voor de Keyzer op een andere school hebben gezeten dan wordt de school
van herkomst erbij betrokken. Zij moeten een akkoord geven voor de verlenging van de
toelaatbaarheidsverklaring.
Wanneer de toelaatbaarheidsverklaring van uw kind verloopt op 31-7-2019 vragen wij dit
schooljaar een verlenging aan. De ingangsdatum van deze toelaatbaarheidsverklaring is
altijd 1 augustus 2019. Het maakt dus niet uit of deze verklaring in maart 2019 of mei 2019
wordt afgegeven.
Mocht u vragen hebben over de toelaatbaarheidsverklaring dan kunt u contact opnemen
met de intern begeleider.
Ineke van Onzenoort (intern begeleider bovenbouw)
Lieke Broeders (intern begeleider onderbouw)

WISC V
De WISC V is de vijfde versie van de Wechsler Intelligence Scale for Children, een
intelligentietest speciaal ontwikkeld voor kinderen. De test meet de intelligentie, oftewel de
cognitieve vaardigheden van een persoon. De WISC V is de opvolger van de WISC III die in
Nederland is uitgebracht. Omdat de afname van de WISC V anders is dan die van de WISC
III, zullen de gedragswetenschappers en de psychologisch assistent hier een
scholingstraject voor gaan volgen. In een volgende nieuwsbrief zal er een korte uitleg gaan
komen over de inhoud van de WISC V.
Dimmy Meijer, Laila van Opstal, Nanda de Lange (gedragswetenschappers)
Angela Timmermans (psychologisch assistent)

Werkgroep ouderbetrokkenheid
Nationaal Congres School & Ouders
Ouderbetrokkenheid levert een grote bijdrage aan het leersucces van kinderen.
Op 1 februari werd het Nationaal Congres School & Ouders gehouden. Vanuit SG de
Keyzer zijn we hier met twee medewerkers en twee ouders van de werkgroep
Ouderbetrokkenheid 3.0 naar toe gegaan.
Tijdens deze dag werd er aandacht besteed aan de campagne “Samen zijn wij school”
waarin school en ouders worden opgeroepen om meer samen te werken aan het succes en
welbevinden van leerlingen.
De dag bestond uit diverse lezingen, workshops en een wereldcafé waarin we in kleine
groepjes met elkaar spraken over Ouderbetrokkenheid en over de samenwerking tussen
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school en ouders.
Hierbij hebben we een aantal inzichten opgedaan:
-

Ouders als pleitbezorger: ouders worden gestimuleerd om op te komen voor hun
eigen kinderen.
Hoe kunnen we respectvol omgaan met elkaar: probeer eerst de ander te begrijpen
om zelf begrepen te worden.
Leren met ouders: informatie hoe je als school gebruik kunt maken van ouders door
hen uit te nodigen hun eigen kinderen te ondersteunen in het leren.

Het was een interessante en inspirerende dag waarin we weer genoeg ideeën hebben
opgedaan om ook dit jaar weer enthousiast verder te gaan met Ouderbetrokkenheid 3.0 op
SG de Keyzer!
Natasja van Lieshout

Ander nieuws

Voor nu een fijne vakantie gewenst. Maak er een gezellig feest van of rust lekker uit.
Op maandag 11 maart starten wij met een studiedag. We verwachten uw kind weer op
school op dinsdag 12 maart!
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