27 augustus 2015 (6 blz.)
Kinderen van de Heerdstee
De eerste week zit erop en het begint al weer te wennen voor de kinderen op school.
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Schakelklas Nieuwkomers

Jaarplan 2015-2016
Dit schooljaar starten we met een nieuwe schoolplanperiode (2015-2019). In het schoolplan staan
o.a. de strategische doelen voor de komende 4 schooljaren beschreven. Vanuit het schoolplan
worden de jaarplannen gemaakt.
Doelstellingen die in schooljaar 2015-2016 op de planning staan zijn:
Opbrengst- en handelingsgericht werken
 De taal- en rekenspecialist hebben gestandaardiseerde doelen vanuit de referentieniveaus
voor de basisgroep voor de verschillende groepsplannen gemaakt en een
implementatievoorstel t.a.v. de invoering
 Er zijn schoolbrede afspraken gemaakt over het werken met hoge realistische verwachtingen
gekoppeld aan de indeling van de kinderen in de groepsplannen
 De SfA (Success for All) leerkracht en de SfA coördinator hebben een optimale uitvoering van
het onderzoek en de uitvoering van SfA gerealiseerd
Dalton
Effectiviteit/doelmatigheid
 Leerinhoud en leertijd zijn optimaal afgestemd op de verschillen tussen (groepen van)
leerlingen
 De daltonwerkgroep onderzoekt de mogelijkheid van de invoering van een kindportfolio (al
dan niet samen met een nieuw rapport)
Verantwoordelijkheid en Zelfstandigheid
 Leerlingen nemen m.b.v. ICT in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen
leerproces door slim te plannen
Samenwerken
 Kinderen reflecteren effectief op de wijze waarop zij hebben samengewerkt
 Leerkrachten leggen alle onderwijsontwikkelingen in de school langs de ‘daltonlat’ tijdens de
onderwijsinhoudelijke overlegmomenten en leren van en met elkaar hierin
 Het team heeft een daltonscholing gehad op het gebied van effectieve differentiatie,
zelfstandigheid en samenwerking bij grote verschillen
Reflectie
 De daltonwerkgroep heeft onderzocht hoe reflectie in alle geledingen (leerling-leerkrachtschool) effectief ingezet kan worden
Schakelonderwijs
 Eén leerkracht van de schakelgroep heeft een post-hbo-opleiding NT2 gevolgd
 De nieuwe opzet schakelklas (kinderen niet meer in de reguliere groepen) is geëvalueerd en
door de groepsleerkrachten van de schakelklas samen met de IB-ers, de taalspecialist, de
schakelklascoördinator en de directeur.
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Streefdoelen in de ontwikkelingsperspectieven zijn gekoppeld aan verwante en niet
verwante taal, afkomst en geletterd- en ongeletterdheid
 De werkwijze schakelklas is aangepast aan de nieuwe opzet
Effectief handelen en 21st century skills
 De leerlingen gebruiken ICT om in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor hun
eigen leerproces te krijgen (actief leren)
 Leerkrachten geven leerlingen structureel feedback over hun leren met ICT
 De taalspecialist formeert een werkgroep m.b.t. de aanschaf van een nieuwe methode
begrijpend lezen, werkt vanuit de voorwaarden die schoolbreed zijn afgesproken (o.a. ‘ 21st
century skills proof’) en betrekt leerlingen in de beslissing van de nieuwe methode
 Onderzoeken of een kindportfolio ingevoerd kan worden in relatie met de huidige
kennissamenleving (‘bewijsvoering’ t.a.v. kennis, kunde en talenten)
Herijken missie en visie
 De specialisten in de school en de directeur gebruiken de uitkomsten van missie-visie dag en
de input van de oudergeleding van de MR en OR om tot een voorstel tot een herijkte missie
en visie te komen. Implicaties van de herijkte missie en visie worden in het team besproken
Passend onderwijs
 De IB-ers hebben een werkwijze zorg ontwikkeld en beschreven waardoor zij sturend zijn
i.p.v. volgend
 Voor ieder kind op een eigen leerlijn is er een OPP (ontwikkelingsperspectief)
 Het SOP is aangepast aan de huidige situatie op De Heerdstee en de arrangementen zijn
herschreven
Positief imago van de school
 Sterke kanten school zijn ingezet t.a.v. een positieve naamsbekendheid
 De uitmuntende uitkomst van de daltonvisitatie inzetten om het imago te versterken
Ouders en leerlingen zijn betrokken bij huidig en te ontwikkelen beleid
 Ouders en leerlingen zijn betrokken in het onderzoek van de mogelijke invoering van een
kindportfolio
 Leerlingen zijn betrokken bij de aanschaf van een nieuwe methode begrijpend lezen
Schoolfotograaf vrijdag 4 september
Vrijdag 4 september worden er schoolfoto’s gemaakt.
Dit schooljaar heeft de OR gekozen voor Backx
Positief Schoolfotografie. Jolanda Dijkstra, ouder van
Thijn en Lars Dijkstra, ondersteunt die dag met het
halen en brengen van kinderen uit de klassen.

Feest/rommelmarkt vrijdag 18 september
Vrijdag 18 september tussen 16.00 en 18.00 uur willen we een feest organiseren
om te vieren dat wij een excellente daltonschool zijn geworden.
We willen er een gezellig feest van maken met drankjes en hapjes, een
rommelmarkt en ‘De Heerdstee got talent’.
De definitieve invulling is nog niet bekend. U hoort hier zo spoedig mogelijk van.
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Gymrooster 2015-2016

8.30 – 9.15
9.15 – 10.00
Pauze
10.15 - 11.00
11.00 – 11.45
Pauze
12.15 – 13.00
13.00 – 14.00 (incl. opruimen)

Dinsdag
Groep 3
Groep 4

Donderdag
Groep 8
Groep 7

Groep 5
Groep 6

Groep 6
Groep 5

Groep 7
Groep 8

Groep 4
Groep 3

NB. meester Tim Kingma, onze vakleerkracht gym werkt eveneens op de Expeditie.
Tim gaat zowel bij de Expeditie als bij De Heerdstee mee op kamp met groep 8. Hierdoor is er geen
gymnastiek op donderdag 17 september 2015 (kamp Expeditie)en ook niet op donderdag 26 mei
(kamp Heerdstee). Op deze 2 donderdagen hebben de kinderen extra lange pleinactiviteiten.

Vakanties, margedagen en schoolbijeenkomsten 2015-2016
Vakanties
Gronings Ontzet
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie
Margedagen

Margemiddag (vanaf 12.00 uur)
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28 augustus 2015
19 t/m 23 oktober 2015
21 december 2015 t/m 01 januari 2016
29 februari t/m 04 maart 2016
25 maart t/m 28 maart 2016
25 april t/m 06 mei 2016
in de meivakantie
16 mei 2016
18 juli t/m 26 augustus 2016
Woe. 14 oktober 2015
Ma. 9 november 2015
Vr. 12 februari 2016
Ma. 27 juni 2016
Vr. 15 juli 2016
Vr. 18 december 2015
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Schoolbijeenkomsten
Oudergesprek (omgekeerde 10 min. gesprek)
Informatieavond over de werkwijze gedurende
het schooljaar in de groep van uw kind
Contactavond
Rapportageavond
Rapportageavond
Voorlopig adviesgesprek groep 8
Definitief adviesgesprek groep 8

di. 1 en do. 3 september 2015
di. 8 september 2015
di. 17 en do. 19 november 2015 (datum
aangepast)
di. 16 en do. 18 februari 2016
di. 5 en do. 7 juli 2016
Oktober/november 2015, datum volgt
Februari 2016, datum volgt

Controle school aardbevingsbestendigheid donderdagmiddag 3 september

Informatie vanuit de gemeente

Algemeen
Ondanks dat de gemeente Groningen aan de rand van het aardbevingsgebied ligt, heeft ook de stad
te maken met de gevolgen van gaswinning. De gemeente Groningen laat de komende maanden
daarom zo’n 90 schoolgebouwen toetsen op aardbevingsbestendigheid. Het gaat hierbij om alle
basisscholen, een aantal gymlokalen, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet
onderwijs. Onze school doet ook mee in het onderzoek.
Voorzorg
De gemeente doet dit onderzoek uit voorzorg. Er is geen reden om aan te nemen dat de
schoolgebouwen op dit moment niet voldoende veilig zijn. Maar omdat in het verleden geen
rekening met aardbevingen is gehouden, willen we, met de huidige problematiek in het achterhoofd,
inzicht krijgen in de staat van onze gebouwen.
Aanpak en overlast
Het onderzoek betreft zowel de bouwkundige staat, als een scan op het risico van omvallende losse
elementen, zoals hoge kasten, armaturen en dergelijke. Bouwkundige risico’s die meteen aandacht
behoeven, zoals kwetsbare schoorstenen, worden zo snel mogelijk aangepakt. Het onderzoek zal
naar verwachting niet leiden tot veel overlast, omdat het onderzoek vooral gericht is op een
algemene scan. De verwachting is dan ook niet dat leerlingen heel veel zullen merken van het
onderzoek. In elk geval zullen geen lessen verstoord worden.
Vragen?
Wanneer meer bekend is, ontvangt u daarover bericht. Hebt u vragen hierover? Neemt u dan
contact op met de locatiemanager van de school. Informatie over aardbevingen en de stad
Groningen is ook te vinden op de website van de gemeente Groningen: www.gemeente.groningen.nl
Ouders gezocht voor het groen rondom de school
Wij zoeken ouders/verzorgers die eens per maand/6 weken het groen
rondom de school bij willen houden. Vindt u dit leuk om te doen en bent u
in de gelegenheid wilt u dit dan doorgeven aan Ineke Boomgaarden, onze
conciërge. Als er een aantal ouders/verzorgers zijn kan er een
roulatiesysteem worden gemaakt.
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Schaaklessen starten vrijdag 4 september
Ook dit schooljaar zal Anders Bay (vader van Sander uit groep 5)
schaaklessen verzorgen voor kinderen uit de wijk Beijum. De lessen starten
om 14.15 uur en vinden plaats in het lokaal van groep 4.

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 ook allerlei andere interessante
punten, foto’s en links naar informatieve websites vinden.
Website: http://www.heerdstee.nl

Koffieochtendenvan 08.30-09.15 uur
De koffieochtenden vinden plaats op iedere tweede vrijdag van de maand. Mocht deze
vrijdag in een vakantie vallen dan verschuift de datum naar een ander moment.
Data: 11 september, 16 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 5 februari, 11
maart, 15 april, 13 mei, 10 juni, en 8 juli.
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