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Regen..

Het regent tikt tegen het raam terwijl ik de
nieuwsbrief schrijf.
De kinderen zijn alweer 2 weken op school.
Fijn! Er heerst rust door de school.
We zitten in een periode van meten. Op dit
moment zijn we bezig met het afnemen van
CITO-toetsen om te kijken wat het niveau is
van uw kind en waar we nog aan gaan werken.
Een belangrijke periode waarin we hopen dat
de kinderen allemaal gezond en fit blijven.

Kalender januari 2023
Maandag 9 januari Eerste schooldag toasten op 2023 !
Maandag 16 januari start van de CITO periode, drie weken
Donderdag 26 januari De Nationale voorleesdagen starten
Maandag 30 januari studiedag, kinderen vrij !
Donderdag 2 februari tevredenheidsonderzoek in 1 dag

Nieuwe kinderen
In de kleutergroep is Noor gestart in groep 1.
Wat een spannend moment, we wensen Noor veel plezier en
een leerzame tijd op De Regenboog.
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Algemene informatie

Nieuw: Cito Leerling in
beeld
Vanaf 2022 is er een vernieuwd Cito
Volgsysteem: Leerling in beeld. Dit
Cito volgsysteem gaan we komende
weken voor het eerst afnemen bij de
kinderen op de Regenboog.

Dit systeem is bedoeld voor de groepen 3 tot en met 8. De leerkrachten kiezen zelf wanneer
ze de toetsen op papier afnemen. In de weergave van de resultaten ligt de focus op groei
én het laat zien hoe de leerling het doet vergeleken met het landelijk niveau. De inhoud van
de toetsen wordt jaarlijks vernieuwd.

Toetsen leerlingvolgsysteem: waarom?
De toetsen van het leerlingvolgsysteem zijn altijd bedoeld om inzicht te krijgen in het niveau
en de voortgang van uw kind. Je kunt ze zien als referentiekader voor de leerkracht: heeft hij
je kind inderdaad goed geobserveerd of juist over- of onderschat? Is de score van je kind ver
boven of juist ver onder het gemiddelde, dan kan er op tijd actie worden ondernomen. De
prestaties van je kind worden over het hele jaar bekeken. Als een score ineens heel slecht
is, kan dat een indicatie zijn voor hoe het verder gaat met je kind. Samen met de leerkracht
kijk je wat er aan de hand kan zijn en wat je kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen op
school.

De scores die je kind haalt voor de toetsen zijn nooit het enige waarnaar een leerkracht kijkt.
Een toets is en blijft een momentopname. Daarnaast doet de leerkracht voortdurend
observaties en beoordelingen in de groep, die allemaal meespelen bij de beeldvorming van
het kind.
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Tevredenheidsonderzoek in 1 dag
donderdag 2 februari

Met veel aandacht voor het gesprek

Met het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag kunnen we in beperkte tijd een kwantitatief én
kwalitatief tevredenheidsonderzoek doen onder ouders, kinderen, leerkrachten en
management. Met als resultaat een levendige kwaliteitsdialoog op school. Het
Tevredenheidsonderzoek in 1 dag bestaat uit de volgende onderdelen:

Dinsdag 24 januari

● Afname van online vragenlijsten onder management, leerkrachten en ouders.

In de ochtend donderdag 2 februari

● Afname van een online vragenlijst onder leerlingen van groep 6, 7 en 8.
● Een foto-opdracht voor leerlingen van groep 4 en 5 onder begeleiding van kinderen

van groep 8.
● Een presentatie van de opbrengsten van deze foto-opdracht door de leerlingen van

groep 4 en 5 voor de schoolleider (en eventueel een onderwijsassistent).

In de middag

● Stakeholders analyse: een groepje ouders en leerkrachten bespreekt en evalueert de
uitkomsten van het onderzoek. Na gezamenlijk enkele gespreksthema’s te hebben
vastgesteld, verdiepen we het gesprek en formuleren we per thema conclusies en
actiepunten.
Kort voorafgaand aan de stakeholderanalyse hebben de directeur en de
B&T-adviseur die het onderzoek begeleidt een voorbereidend gesprek. Op die
manier weet de directeur goed wat hij/zij kan verwachten tijdens de analyse.

● Nagesprek: direct na afloop van de stakeholderanalyse legt de B&T-adviseur de
directeur een aantal prikkelende vragen voor. Bijvoorbeeld: wat verraste u in het
gesprek, hoe vond u de dynamiek, hoe prioriteert u de actiepunten, wat heeft u nodig
om met de actiepunten aan de slag te gaan, wat is uw persoonlijke ‘stip op de
horizon’ voor de school?

Na afloop

Een week na het onderzoek ontvangt u een poster met daarop de belangrijkste uitkomsten
van het onderzoek en de sterke punten en ontwikkelpunten van de school.
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Kerstviering 2022
Donderdag 22 december was onze kerstviering.
We kijken als team terug op een gezellig kerstdiner en mooie optreden van alle groepen.
Het oudercafé was ook zeer geslaagd. Leuk dat er zoveel ouders waren in het
oudercafé.

Luizen pluizen
De luizen pluizen moeders zijn op zoek naar versterking. Meld je aan bij de directeur.
We willen u vragen om aan de leerkracht door te geven als uw kind (deren) luizen heeft. Dan
kunnen andere ouders ook alert zijn. Dit voorkomt een grote uitbraak.
In de onderstaande link staat informatie over het behandelen van luizen.
https://www.rivm.nl/hoofdluis

Wist u dat …er op de Regenboog
Meester Hilbert ook met bovenbouw kinderen werkt
De juffen naar de NOT beurs gaan in Utrecht
30 nieuwe Chromebooks zijn geleverd door Heutink

Aanmelding nieuwe leerlingen schooljaar 2022-2023 en daarna
We willen u vragen om, wanneer uw zoon of dochter binnenkort 3 jaar wordt, uw kind zo
snel mogelijk in te schrijven. Heeft u vragen, bel dan even naar school om de opties te
bespreken. Een goede richtlijn is om de aanmelding rond te hebben rond de 3e verjaardag.
Broertjes en zusjes kunt u ook inschrijven.
Als u een e-mail naar school stuurt dan krijgt u een inschrijfformulier. Dit geldt ook voor
mensen die onze school nog niet kennen.

Tot slot
Heeft u vragen, belt / mailt u even.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Looijenga
06-16407463
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