8 juli 2016 (6 blz.)
Onderwerpen:
Kinderen Heerdstee, evaluatie jaarplan 2015-2016, indeling groepen, geslaagden, brugfunctionaris,
ouders bedankt, info OR, info MR, website.
Kinderen van de Heerdstee
Activiteiten
De laatste loodjes voor de zomervakantie. Het was een lang
schooljaar en hier en daar slaat de vermoeidheid toe. De citotoetsen zijn achter de rug en vorige week vrijdag zijn de
rapporten mee naar huis gegaan. Verjaardagen/juffenmeesterdagen zijn gepland en/of gevierd in deze laatste weken
en volgende week neemt groep 8 afscheid.
Evaluatie jaarplan 2015-2016
Afgelopen schooljaar is er, naast alle reguliere zaken op school,
hard gewerkt aan de doelen die gesteld waren in het jaarplan.
Het werken aan de doelen in het jaarplan wordt op De Heerdstee
door verschillende specialisten in samenwerking met de
directeur gedaan.

Taal (specialist Judith Koster)
 Er is een nieuwe methode begrijpend lezen gekozen: Nieuwsbegrip XL (past bij dalton,
uitnodigende eigentijdse teksten, mogelijkheid om thuis in te loggen en te oefenen);
 Success for All: succes door enorme inzet van de leerkracht (Marjon), de tutoren (Karina en
Jose) en de taalspecialist (Judith). De samenwerking met de RUG verliep goed: ruimte voor
vragen en opmerkingen. Ouder-familieteam waarin ouders benoemen wat goed werkt en
waar zij tegen aan lopen verliep vanuit een goede samenwerking met school;
 Taalscholing is verzorgd voor het gehele team vanuit de meest recente onderzoeken;
 Taalbeleidsplan is gereed.
Rekenen (specialist Wilfred Dijkstra)
 De vertaalcirkel introduceren (een manier om kinderen op zoveel mogelijk manieren een
‘probleem’= contextsom te laten vertalen. Door vanuit een context zowel de situatie te laten
uitspelen als het probleem te laten weergeven met blokken/fiches, het probleem te laten
tekenen/schetsen, het probleem te laten weergeven op de getallenlijn en ten slotte de
bewerking erbij te laten bedenken en die te laten uitrekenen. Alle vertalingen dus. Natuurlijk
zijn er uitzonderingen. Leerlingen in groep 3 en de eerste helft van groep 4 tekenen nog niet
zelf op een getallenlijn, dus die vertaling vervalt dan. Ook is het letterlijk uitspelen van de
situatie niet altijd mogelijk);
 Rekenscholing is verzorgd voor het hele team vanuit de meest recente onderzoeken;
 Rekenbeleidsplan is gereed.
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Interne begeleiding (specialisten Janny Weender en Barbara Veenhuis)
 Doorlopende lijn ‘toetsen op maat’ is gereed;
 Intern begeleiders hebben ondersteund bij het opstellen van Ontwikkelingsperspectieven
(OPP);
 Het schoolondersteuningsprofiel (SOP)moet m.b.t. de arrangementen verder worden
aangescherpt (gaat mee naar volgend schooljaar);
 IB- beleidsplan is o.a. wegens werkzaamheden in het kader van Passend Onderwijs nog niet
compleet (gaat mee naar volgend schooljaar).
ICT (specialist Arjen Hartsema)
 Vastleggen werkwijze software Veilig Leren Lezen en Success for All is afgerond;
 Vastleggen kleutersoftware Alles Telt en werken met IPad is afgerond;
 Vastleggen afspraken spellingsoftware Taal Actief 4 is afgerond;
 Implementatie Office 365 loopt nog steeds en neemt veel tijd in beslag voor ICT-specialist;
 Onderzoek naar effectieve inzet digitale toetsen door Office 365 is niet gebeurd;
 Webpaden maken deel uit van keuzewerk (mediaopdrachten);
 Evaluatie en herijken leerlijnen Ambrasoft, Alles Telt, mediawijsheid en de website is voor de
zomervakantie afgerond;
 Rekenen is op het leerplein van de website ingevuld, de overige onderdelen zijn nog niet
compleet.
Schakelgroep Nieuwkomers (specialist Anne Dalmolen)
 Anne volgt opleiding NT2 en sluit deze als het goed is voor de zomervakantie af;
 Herschrijven werkwijze schakelklas is niet gelukt vanwege een overvolle schakelklas en zal
worden meegenomen naar komend schooljaar;
 Evaluatie nieuwe opzet schakelklas wordt voor de zomervakantie gedaan;
 Ontwikkelingsperspectieven (in de schakelklas wordt met individuele plannen gewerkt:
ontwikkelingsperspectieven) herschrijven is deels gelukt, aanpassingen op het gebied van
verwante-niet verwante taal en geletterd/ongeletterd wordt meegenomen naar volgend
schooljaar.
Dalton
 Iris Andela heeft het onderzoek naar het kindportfolio afgerond;
 Doorontwikkelen pijlers Dalton o.l.v. daltonwerkgroep: op de verschillende
daltonbijeenkomsten zijn van verschillende pijlers pinterestborden gemaakt, waardoor
kennis is gedeeld en leerkrachten gebruik van elkaars ideeën kunnen maken;
 Teamscholing samenwerken binnen dalton gehad.
Missie/visie
 Herijking heeft niet plaatsgevonden wegens tijdgebrek.
Imago
 Plan van aanpak op basis van scholing directie is gemaakt.
Leerlingen/ouders invloed op beleid
 Ouders en kinderen zijn gevraagd naar punten die zij belangrijk vinden m.b.t. sociaalemotionele vorming in relatie met burgerschapsvorming;
 Ouders in ouder-familieteam Success for All hebben een actieve bijdrage geleverd t.a.v. het
benoemen wat goed gaat en waar verbetering op zijn plaats is.
Indeling groepen en leerkrachten
 Groep 1-2a: Juf Ingrid en juf Ria
 Groep 1-2b: juf Annette en juf Manny
 Groep 3: juf Marjon
 Groep 4: Juf Hanneke en juf Annie
 Groep 5: juf Janny en meester Arjen
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 Groep 6: juf Esther en juf Barbara
 Groep 7: meester Wilfred en meester Erik
 Groep 8: juf Bertine (nieuw) en meester Erik
 Schakelgroep: juf Anne en juf Jolijn (nieuw)
Juf Jansje uit de Schakelklas Nieuwkomers gaat volgend schooljaar volledig op basisschool De
Tamarisk (andere VCOG school) werken en juf Geeske gaat onze school verlaten om op eigen verzoek
vervangingsklussen binnen de VCOG te gaan doen.
Geslaagden

Dit schooljaar zijn er weer een aantal leerkrachten geslaagd voor hun opleiding:
Juf Marjon (groep 3) heeft haar Daltoncertificaat gehaald.
Juf Barbara (groep 5 en IB-er) is geslaagd voor de Master Gedrag en zij is nu onze gedragsspecialist.
Juf Anne (schakelgroep) heeft haar laatste opdrachten voor de NT2 opleiding ingeleverd en zij moet
officieel nog horen of zij geslaagd is; op basis van alle goede cijfers die zij tot nu toe heeft gehaald
hebben wij daar alle vertrouwen in.
Juf Iris, LIO in groep 7 is met een negen voor haar praktijk geslaagd en heeft daarmee haar Pabodiploma.
Groep 8
Groep 8 gaat ons verlaten. Wij zijn trots op de ontwikkeling van de kinderen, ze hebben zich sociaalemotioneel en cognitief ontwikkeld tot pubers die klaar zijn voor het Voortgezet Onderwijs.
Wij wensen alle leerlingen heel veel plezier toe op hun nieuwe school en hopen volgend schooljaar te
horen hoe het met hen gaat.
Informatie van de brugfunctionaris
Laptop
NIEUWE LAPTOP voor leerlingen die naar de brugklas gaan en die uit een gezin komen met een
minimum inkomen.
Wanneer uw kind nu in groep 8 zit en naar het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) gaat dan
kunt u nu een aanvraag indienen.
Bent u ouder van een kind dat op 1 september 2016 Voortgezet Onderwijs (VMBO, HAVO en VWO)
volgt in de brugklas en woonachtig en ingeschreven is in de gemeente Groningen en moet u rond
komen van een minimuminkomen dan kunt u een laptopvergoeding aanvragen.
U kunt bij mij een formulier ophalen, of zelf downloaden:
https://gemeente.groningen.nl/minimaloket, of telefonisch contact op nemen via 06 11 34 75 35.
Het is belangrijk dat u dit formulier weer bij mij inlevert, dit kan zowel voor als vlak na de
zomervakantie.
Na 1 september 2016 kunnen de aanvragen ingediend worden en verstuur ik alle aanvragen
gezamenlijk op naar de gemeente Groningen. Alle aanvragen die voor 1 september verstuurd zijn,
worden afgewezen omdat ze niet voldoen aan de termijn. (mocht u uw aanvraag al verzonden
hebben dan kunt u bij mij een nieuw formulier halen).
Weggeefkast
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Ik wil alle ouders bedanken die regelmatig iets hebben meegenomen voor de weggeefkast. In het
volgend schooljaar gaan we hier gewoon mee door. Kom gerust eens kijken of er iets van uw gading
bij is. In de kast liggen nog veel kleren in allerlei maten. Misschien is er iets voor uw kind bij.
Vaders en hun kinderen:
Graag breng ik het volgende onder de aandacht:
Primetime-Papatime.nl, de nieuwe samenwerking tussen Mankracht Groningen en SKSG. Zij
organiseren met ingang van de maand juni, elke laatste woensdag en/of vrijdag van de maand stoere
activiteiten en workshops voor vaders en kinderen (van 4-13 jaar). Deze maandelijkse dag is
Primetime-Papatime, oftewel qualitytime voor vaders en hun kinderen.
De eerste activiteit heeft inmiddels plaatsgevonden bij de Hoornse plas.(zie de facebookpagina van
de Heerdstee) Wilt u meer informatie of aanmelden voor een volgende activiteit kijk dan op de site
www.primetime-papatime.nl. Vol is vol !!
Ik wens iedereen een fijne en ontspannen vakantie toe, Ria Haverkamp.
Ouders bedankt
Afgelopen schooljaar hebben we veel hulp van ouders gehad en
daar zijn wij ontzettend blij mee!
Ouders van de OR zijn betrokken geweest bij activiteiten als
Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, Avondvierdaagse, enz.
Ouders uit de MR denken mee, adviseren en beslissen mee
over allerlei beleidsmatige onderwerpen.
Ouders van het ouder-familieteam van Success for All adviseren
vanuit ouder- en kindbelang tijdens dit onderzoek.
Groepsouders ondersteunen bij activiteiten in en buiten de klas
(koken met de kinderen, fietsen mee naar het schoolkamp,
begeleiden bij de musical).
Er zijn ouders die de schoolbibliotheek beheren.
Een ouder die foto’s maakt tijdens activiteiten op school.
Ouders die hapjes verzorgen tijdens het daltonfeest, kerst en
het eindejaarsfeest.
Dit zijn een groot deel van de activiteiten waarbij wij niet zonder ouders kunnen. Namens ons hele
team: Bedankt. Zonder al jullie inspanningen hadden we dit allemaal niet kunnen doen.
Informatie uit de OR
Komt u komend schooljaar de OR versterken?
Vindt u het leuk om:
Activiteiten te begeleiden en te organiseren, creatief bezig
te zijn, kleine groepjes van kinderen te begeleiden bij een
project(je), samen met leerkrachten mee te denken over
activiteiten en….. hiervoor beloond te worden met pak ‘m
beet 250 blije, dankbare kinderen?
We vergaderen niet vaak, bij voorkeur 3 keer per jaar.
Meldt u zich bij ons aan? or@heerdstee.nl
PS. Wees gerust; het is echt geen fulltime baan, we zijn ook heel blij met iedereen die aan één
activiteit mee wil helpen.
Informatie uit de MR
Jaarverslag 2015-2016
In het schooljaar 2015-2016 is er door de MR zeven keer vergaderd. Directeur Anneke van Bergen is
bij vier van deze vergaderingen aanwezig geweest om vragen te beantwoorden, input te
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geven/ontvangen of van gedachten te wisselen met de MR. In dit jaarverslag worden de belangrijkste
punten van het afgelopen schooljaar beschreven.
Bezetting
De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Vanuit de leerkrachten zitten Annette van der
Wal, Judith Koster en Hanneke Kruizinga in de MR. Voor zowel Judith als Hanneke is dit het laatste
jaar dat zij zitting hebben in de MR.
Vanuit de ouders zijn Roelof Moorlag (voorzitter), Jaap Smit en Shona Dittner lid. Voor Roelof is dit
het laatste jaar dat hij zitting mag hebben in de MR, Jaap heeft in december 2015 aangegeven de MR
te willen verlaten in verband met tijdgebrek. Na een lange wervingscampagne hebben in mei 2016
Fedde Karst Kooij en Audrie Nieborg zitting genomen in de MR. Zij zullen vanaf het nieuwe schooljaar
Roelof en Jaap vervangen.
Jaap en Judith hebben het afgelopen schooljaar De Heerdstee vertegenwoordigd binnen de GMR van
de VCOG.
Herziening huishoudelijk reglement en statuten
Roelof en Hanneke hebben het huishoudelijk reglement van de MR herzien. In het huishoudelijk
reglement hebben we nieuwe afspraken gemaakt over de werkwijze van de MR. Ook de statuten van
de MR zijn gezien. De nieuwe statuten en reglement zijn per 1 januari 2016 van kracht.
Sluiting basisschool De Expeditie
In het afgelopen schooljaar werd bekend dat De Expeditie na dit schooljaar zal sluiten. Zowel de Dom
Helder Camara als de Heerdstee hebben een informatieavond georganiseerd voor de ouders van de
Expeditie. De MR heeft input geleverd voor de organisatie van deze avond. De MR is door Anneke
gedurende het jaar goed geïnformeerd over de stand van zaken en de gevolgen van deze sluiting
voor de Heerdstee. Het resultaat is dat er naar alle waarschijnlijkheid in het schooljaar 2016-2017
tien kinderen vanuit De Expeditie overgaan naar De Heerdstee (groepen 3, 4 en 5).
Evaluatie Schooltijden
In het afgelopen schooljaar zijn de nieuwe schooltijden ingevoerd. Gedurende het jaar hebben we
binnen de MR regelmatig de ervaringen met de nieuwe schooltijden besproken. De evaluatie onder
de ouders is door de werkgroep nog niet uitgevoerd. De MR zal erop toezien dat deze evaluatie in
het nieuwe schooljaar wordt uitgevoerd.
PR
In het afgelopen schooljaar heeft de MR meerdere malen meegedacht over de PR en communicatie
van de Heerdstee. Onderwerpen die hierbij besproken zijn, zijn o.a. het gebruik van facebook door
de school, de promotiefilm die in 2016 geproduceerd wordt en hoe middelen zoals de schoolgids
ingezet kunnen worden als PR-middel.
Aanschaf Surfaces / Begroting
Vanuit de VCOG hebben alle leerkrachten een Microsoft Surface gekregen. Anneke heeft hierover de
MR geïnformeerd en ook haar zorgen gedeeld over de hoge kosten van de Surfaces over 4 jaar, zodra
deze vervangen moeten worden. De commissie OKF (Shona/Judith) heeft de begroting voor 2016
beoordeeld en is hierover in gesprek gegaan met Anneke.
Vooruitblik 2016-2017
Volgend schooljaar zal de MR zich richten op o.a. het evalueren van de nieuwe schooltijden,
meedenken over (het verhogen van) de ouderbetrokkenheid en oudertevredenheid, meedenken
over pr-kansen en de omzetting van de speerpunten uit het schoolplan naar concrete doelen voor
het schooljaar 2016-2017.
Informatie uit de groepen
De informatie uit de groep van uw kind kunt u terugvinden op de groepspagina’s
van de website. Naast informatie uit de groepen kunt u daar allerlei andere
interessante punten, foto’s en links naar informatieve websites vinden. Het
infoblad is ook altijd op de website terug te vinden.
Website: http://www.heerdstee.nl
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Wij wensen alle kinderen en hun ouders/verzorgers een
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