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Tennisclinic Abbenbroek groep 3-8
Vergadering OV 20.00 uur
Pinksteren
Roostervrije dag groep 1-8
Peuterochtend 9.30 uur
Sportdag groep 1-8
Praktisch verkeersexamen groep 7

Praktisch verkeersexamen
De leerlingen van groep 7 hebben in april het theoretisch
verkeersexamen afgelegd. Samen met het praktisch
verkeersexamen bepaalt het resultaat van beiden of de leerling
zijn verkeersdiploma krijgt. Bij het praktisch verkeersexamen
fietsen de leerlingen individueel een bepaalde route door
Bernisse. Onderweg staan er posten; zij controleren of de
leerlingen zich aan de verkeersregels houden.Voor het praktisch
verkeersexamen hebben de leerlingen een goede fiets nodig!
Tennisclinic
Op dinsdag 14 mei kunnen de leerlingen van groep 3-8 een
tennisclinic volgen bij de tennisvereniging in Abbenbroek. Rackets
en ballen zijn beschikbaar. Sportkleding en sportschoenen zijn
nodig om een balletje te kunnen slaan. De tennisclinic vindt
plaats tijdens de gymnastiekuren van dinsdag.
Nieuwe directeur
Per 1 augustus 2013 is Ger Heijden de nieuwe directeur van De
Vliegerdt. De Medezeggenschapsraad (ouders en personeel)
heeft enkele gesprekken met Ger gevoerd en vervolgens een
positief advies gegeven. Ger is ook directeur van obs Meester
Eeuwout in Brielle en obs Tweespan in Heenvliet. Binnenkort, in
mei/juni, zult u met Ger kennis kunnen maken. Ger van harte
welkom op De Vliegerdt!

Groep 3-4
Er werkt maar een computer in de klas wij willen graag meer
werkende computers.
Juf Annemieke gaat kijken wat ze hieraan kan doen.
Wij willen graag meer ballen op het plein.
Er kunnen ballen bij komen. Ook wordt er ook in de klas
besproken dat we wel zuinig met de ballen moeten zijn
zodat ze niet gelijk op het dag liggen of kwijt zijn. Dit gaan
Stefan en Bente bespreken met de klas.
Groep 5-6
Wij vinden het fijn als er vaker een brandoefening komt die niet
van te voren bekend is bij de kinderen. Dit lijkt ons ook belangrijk.
Juf Annemieke zal aan juf Anita en juf Carla vragen of dit
mogelijk is.
Wij willen graag op tijd weg als de school uit is. Vaak zitten we
nog 10 minuten langer.
Sem en Charlotte gaan dit eerst zelf in de klas bespreken
met de juf en meester.
We willen graag een lijst in de klas met daarop wat we allemaal
mee moeten nemen op donderdag, zodat wij niets meer vergeten.
Charlotte en Sem gaan dit in de klas regelen met de juf en
meester.
Meer aandacht voor pesten en dan vooral op het plein.
Leerkrachten beter opletten.
De juffen kunnen niet alles zien, de kinderen moeten dan ook
naar ons toekomen. Leerlingenraad geeft aan dat er in elke klas
nog gepest wordt en zij vinden dat de juffen en meester hier niet
altijd goed op reageren. Dit is een onderwerp dat niet zomaar is
opgelost.
Afgesproken wordt dat de leerlingen van de leerlingenraad
het in de klas gaan bespreken met kinderen en
juf/meester.
Leerkrachten gaan het nog een keer bespreken in
teamvergadering.
Onderwerp komt terug op volgende leerlingenraad.

Leerlingenraad
De eerste vergadering van de leerlingenraad 2012-2013 was op
19 april 2013. Hieronder kunt u het verslag lezen.
Aanwezig:
Bente
4
Stefan
4
Charlotte 5
Sem v. B
6
Maxime
7
Gwen
8
Annemieke leerkracht José
directeur
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Groep 7-8
Wij willen graag een restaurant maken voor de andere kinderen
en voor de ouders van groep 7-8. Wij maken dan menukaarten.
We gaan dan koken en richten een restaurant in en bedienen.
Bekostigen met behulp van een sponsorloop.
Andere klassen lijkt dit een leuk idee.
Groep 7-8 gaat het verder bespreken in de klas.
Wij willen graag in de pauze kunnen voetballen. Daarom dachten
wij een voetbalveldje te maken achter de school (zijkant bij groep
1/2) Bekostigen met Sponsorloop. Sponsorloop voor trapveldje
vindt iedereen een leuk idee.
Leerlingenraad schrijft brief naar de gemeente om te
kijken wat mogelijk is.
De juffen spreken met elkaar een moment af onder
schooltijd, zodat de leerlingenraad de brief kan schrijven.
Entreetoets groep 7
In mei 2013 maken de leerlingen van groep 7 16 taken van
deEntreetoets groep 7. De taken van de Entreetoets toetsen de
onderdelen Taal, Rekenen/wiskunde en studievaardigheden. De
taken worden verdeeld over een aantal dagen. De toets geeft
uitsluitsel op welke onderdelen de leerlingen de vaardigheden
beheersen of dat er nog hiaten zijn. De hiaten van de individuele
leerlingen en/of de hele groep worden in de eerste maanden van
groep 8 nog eens behandeld en geoefend.
In het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u het leerling-profiel
van uw kind. Op dit profiel kunt u zien welk percentiel uw kind op
de diverse onderdelen heeft behaald. Het percentiel geeft aan
welk percentage leerlingen landelijk gezien een even hoog of
lager ‘aantal goed’ heeft behaald. Percentielen lopen van 1 tot
100. Het gemiddelde percentiel is 50. Als uw kind een percentiel
boven de 50 heeft, is zijn of haar resultaat dus boven het landelijk
gemiddelde.
Bij de rapportbespreking in november 2013 in groep 8 wordt het
voorlopige leerling-rapport besproken. Dit rapport wordt door het
CITO opgesteld naar aanleiding van de resultaten van de
Entreetoets. Het leerling-rapport geeft een voorlopige indicatie van
het niveau voor het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO e.d.).
Met de voorlopige indicatie van de Entree en de NIO in groep 8 en
het leerlingvolgsysteem van groep 1 t/m 7 geven de leerkrachten
van groep 8 een voorlopig advies voor een VO school.
Formatie schooljaar 2013-2014
Na de meivakantie zijn de voortgangsgesprekken over de
formatie: hoeveel groepen kunnen er volgend jaar op De Vliegerdt
geformeerd worden? Het aantal leerlingen is met ingang van het
nieuwe schooljaar iets minder: 68 en ook een aantal
bezuinigingen van het ministerie zullen hun weerslag hebben.
Zodra er meer duidelijkheid is, wordt u direct geïnformeerd!
Voorlopig gaan wij ervan uit dat er vier en enkele dagen 3 groepen
geformeerd kunnen worden.
Uitslag Eindtoets Basisonderwijs CITO groep 8
De schoolscore van De Vliegerdt is, na herkansing van twee
leerlingen, 534,3. Het landelijk gemiddelde is 534,7. De score van
onze school binnen de schoolgroep is gemiddeld: ondergrens is
531,6 en bovengrens is 535,6.

Pilot kleuterplusgroep
Een van de doelstellingen van het Buiten de Grenzen programma,
is het vroeg signaleren van begaafde leerlingen. Naast de
informatie van de ouders, bij aanmelding, observeren de
leerkrachten de leerlingen met behulp van daarvoor ontwikkelde
kenmerken lijsten. We spreken bij jonge leerlingen over een
ontwikkelingsvoorsprong, kinderen ontwikkelen zich immers niet
allemaal op dezelfde manier en hetzelfde tempo.
Wat doe je nu met zo’n slimme kleuter, die misschien al kan lezen
en ook al met rekenen bezig is? In de praktijk zijn er veel vragen
over de juiste begeleiding van deze kleuters. In de werkgroep is
daarom gekozen voor een pilot kleuterplusgroep, om meer kennis
en ervaring op te doen.

Doelstelling pilot:
in de praktijk leren wat de kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong nodig hebben,
oefenen/ experimenteren met werkvormen en
onderwijsaanbod in een kleine geselecteerde groep
kleuters; aanbod dat tegemoet komt aan
onderwijsbehoefte van deze kleuters,
ontdekken of en wat de meerwaarde van een ‘plusgroep
kleuters’ kan zijn,
deze kennis delen met de groepsleerkrachten.
Welke leerlingen zijn gekozen:
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, waarvan de
leerkracht het gevoel heeft: ‘Eigenlijk zou ik deze leerling een
ander (onderwijs)aanbod willen aanbieden’ ‘Uitdagen in de
brede zin van het woord’, ‘Meer tijd voor dingen als filosofie’. Geen
voorwaarde: oudste kleuter, kunnen lezen of hiermee bezig zijn,
goed bezig zijn met werkbladen.
Invulling: uitgangspunt is het handelend leren, zoals o.a. in de
’Leerspelletjes van Vooruit’, die een beroep doen op het creatieve
denken. (analytische, creatieve en praktische intelligentie;
volgens Sternberg) Het ‘leren’ richt zich niet op lezen en schrijven.
We werken niet met werkbladen en ook niet met de boxen
Talentenlijn. Muziek, beweging en ontwerpend leren zijn
onderdelen van het programma.
Gedurende 6 weken, op woensdagochtend zal juf Mariëlle
Westhoeve, (die als stagiaire al meegedraaid heeft in de
plusgroep bij Dorine Brosky) de groep begeleiden, i.s.m. Martje
Blok van Buiten de Grenzen. Op 24 april is de
informatiebijeenkomst voor de betrokken ouders en leerkrachten.
Op www.buitendegrenzen.nl houden we u op de hoogte van de
belevenissen van deze kleutergroep.
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