
Nieuwsflits 16 februari
Versoepelingen Corona Beleid
Bij dit bericht vindt u ook een bijlage rondom de versoepelingen in het Coronabeleid welke ingaan
met ingang van maandag 28 februari. Leest u ook dat bericht goed door.

Van rapport naar portfolio
Dit schooljaar zijn we gestart met een werkgroep bestaande
uit leerkrachten die zich hebben bezig gehouden met de
inhoud van het schoolrapport. In de ontwikkelingen van ons
onderwijs waar we werken met samenwerkend leren,
onderzoekend leren en kinderen meer eigenaar van hun eigen
leerproces worden past ook een rapport dat past bij ons
onderwijs. Deze week ontvangen de kinderen de eerste versie
van het kindportfolio. Dit portfolio is een eerste versie en zal
dit en volgend schooljaar zich verder ontwikkelen op inhoud
en vormgeving en uiteindelijk komend schooljaar zijn

definitieve vorm krijgen. Wat is nu eigenlijk een portfolio? In het basisonderwijs wordt steeds vaker
gewerkt met een portfolio. Op die manier is er meer samenwerking tussen leerkracht en leerling. De
leerkracht bepaalt niet alleen de leerdoelen, maar kinderen verzamelen leerervaringen en vertellen
zelf hun verhaal hierbij. Ook bedenken de leerlingen hoe zij een leerervaring in het portfolio kunnen
vastleggen.

Door een portfolio wordt een kind eigenaar van zijn eigen leerproces en krijgt zelf meer
verantwoordelijkheid hierover.Leerlingen en leraren kunnen middels zo'n portfolio hun ontwikkeling
in beeld brengen. Dit past goed bij de brede beweging naar meer zelfsturing en eigenaarschap voor
het leerproces. Leren is niet langer een passieve taak voor een kind. Zoals gezegd is het eerste
portfolio een eerste versie die voldoet in het proces daar waar we nu staan.

De vormgeving van het rapport wordt gedaan door onze leraarondersteuner Dick Ruitenburg. We zijn
erg blij met de eerste versie en zullen het portfolio verder doorontwikkelen in lijn met onze
onderwijskundige veranderingen.

Groeigesprekken (ouder-kind-gesprekken)
Van 1 maart tot en met 18 maart zullen er ouder-kindgesprekken plaatsvinden. Deze staan in het
teken van de ontwikkeling van uw kind. Vanaf groep 4 komt uw kind mee naar school, want we praten
met uw kind over zijn of haar ontwikkeling. Ouders van kinderen in de groepen hieronder bepalen
zelf of zij hun kind mee naar school meenemen. Gezien de aanpassingen in het Coronabeleid zijn de
gesprekken weer fysiek op locatie. Dit geeft u direct de gelegenheid om de school weer eens van
binnen te zien. Wel is er een mogelijkheid om een gesprek ook digitaal bij te wonen (bijvoorbeeld als
één van de ouders moet werken of niet aanwezig kan zijn. U ontvangt vandaag of morgen via Kwieb
een uitnodiging om u in te schrijven voor deze gesprekken.

Leeswijzers IEP Talentenkaart
De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen in hun portfolio ook de IEP talentenkaart. Dit zijn de
scores op de onderdelen van ons leerlingvolgsysteem. In de bijlage vindt u de leeswijzers van deze
talentenkaarten voor de diverse groepen. Heeft u vragen hierover stel deze dan aan de leerkracht van
uw kind.
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