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    Nieuwsbrief  

 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dag Datum Tijd Opmerking/thema 

Maandag 30-10   

Dinsdag 31-10   

Woensdag 1-11   

Donderdag 2-11   

Vrijdag 3-11   

Maandag 6-11   

Dinsdag 7-11   

Woensdag 8-11   

Donderdag 9-11   

Vrijdag 10-11   

Maandag 13-11 15.15 uur teamvergadering 

Dinsdag 14-11   

Woensdag 15-11   

Donderdag 16-11   

Vrijdag 17-11   

Maandag 20-11 15.15 uur teamvergadering 

Dinsdag 21-11   

Woensdag 22-11   

Donderdag 23-11   

Vrijdag 24-11  groep 3/4 vrij 

Maandag 27-11   

Dinsdag 28-11   

Woensdag 29-11   

Donderdag 30-11  groep 1/2 pepernoten bakken Patronaat 

Vrijdag 1-12  groep 3/4 pepernoten bakken Patronaat 

Agenda november 2017 
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Tijdens de ouderinformatieavond van september kreeg u de gelegenheid om op gekleurde 
blaadjes mee te denken over een aantal verschillende onderwerpen.  

Ouderparticipatie, leerling portfolio en allerlei. 
 

Hierbeneden kunt u m.b.t. het onderwerp leerling portfolio bij het kopje Vraag lezen 

welke zaken u als ouder heeft aangedragen.  
Bij het kopje School staat beschreven welk standpunt school hierin heeft.  

De andere twee onderwerpen worden in een volgende nieuwsbrief beschreven. 
 
 

 Leerling portfolio 
 

 Vraag (van ouders) School 

1 Graag meer toelichting/definitie willen 
hebben van de verschillende 
onderdelen. Veel vakjargon dat niet 
duidelijk is zoals DMT, etc. 

Bij het nieuwe rapport komt een 
beschrijving met uitleg van de verschillende 
onderdelen, zodat het voor ouders beter 
leesbaar wordt. Ook kiezen we voor een 
eenduidige lay-out, zodat het geheel 
overzichtelijker oogt. 

2 Tabellen en grafieken zijn heel fijn. Graag 
behouden. 

Tabellen en grafieken blijven onderdeel van 
het zakelijk gedeelte. Ook hierover komt 
een beschrijving. 

3 Digitaal gedeelte heel wenselijk. Het is 
fijn om een geheel beeld van je kind te 
krijgen en niet alleen de scores. 

Doel van het digitaal rapport is inderdaad 
het volgen van de ontwikkeling op alle 
gebieden. 

4 De klapper is niet fijn om aan opa/oma 
te laten zien. Een Maria Goretti rapport 
zou fijn zijn. 

De klapper gaat verdwijnen. Er komt een 
zakelijk gedeelte, geprint op A4 met  
Maria Goretti logo. 

5 Digitaal gedeelte niet echt nodig. Graag 
de wens dat het kind zelf een aandeel 
krijgt. Zijn eigen tips/tops beschrijft. Dat 
is goed voor de motivatie. 

Digitaal gedeelte gaat er komen. In groep 2 
en 6 is dit al uitgeprobeerd. Het aandeel 
van het kind wordt een belangrijk 
onderdeel van het digitaal gedeelte. Insteek 
is eigenaarschap en motivatie/ 
betrokkenheid van kinderen nog meer 
vergroten.  

6 Punten zijn beter herkenbaar. Vanaf groep 6 worden er punten gegeven. 
Groep 3 t/m 5 krijgt nog 
woordbeoordelingen en in groep 1/2 wordt 
de KIJK ingevuld. Deze opbouw is bewust 
gekozen en past op dit moment beter bij de 
leeftijdsfase waarin kinderen zitten.  
 
 
 

Denktank 
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 Vraag (van ouders) School 

7 In het digitaal gedeelte ruimte maken 
voor het stellen van vragen. En meer 
informatie over de leerstof waarmee het 
kind op dat moment bezig is. Dan kun je 
beter helpen thuis. 
 

Deze mogelijkheid wordt onderzocht. 

8 Knutselwerken behouden. Deze worden niet meer gebundeld in een 
klapper, maar gaan met de kinderen mee 
naar huis. Kinderen/ouders kunnen deze 
dan zelf bewaren. 

9 Vooral het contact met de leerkracht, 
ouder en kind is belangrijk. 

Helemaal waar! U bent altijd van harte 
welkom om zaken te bespreken. Het 
oudergesprek blijft belangrijk! 

10 Magister niet nodig. Het digitaal rapport (Schoolfolio) is anders 
dan Magister (programma dat op het 
Voortgezet Onderwijs gebruikt wordt). Het 
gaat niet om inzicht in punten en 
aanwezigheid, maar om foto’s van werkjes 
en activiteiten, video’s e.d. De gehele 
ontwikkeling van uw kind wordt in kaart 
gebracht. Waar is uw kind mee bezig? 
Welke doelen worden gesteld? 

11 Graag hele rapport digitaal. Ook het 
zakelijk gedeelte. 

Voorlopig blijkt het zakelijk gedeelte op 
papier. In de komende jaren zal het hele 
rapportsysteem sowieso gaan veranderen, 
omdat ook het onderwijs aan de kinderen 
zal gaan veranderen. Rapporten met 
ouderwetse punten en beoordelingen zoals 
we ze nu nog zien, zullen verdwijnen. De 
ontwikkeling van het kind zelf zal centraal 
komen te staan. Deze landelijke beweging 
komt al op gang in het kader van onderwijs 
in de 21e eeuw. Kinderen van nu hebben 
een ander soort onderwijs nodig dan de 
kinderen van vroeger.  
De maatschappij vraagt ook om andere 
competenties van mensen. U hoort daar in 
de nabije toekomst meer over.  

12 Digitaal is fijn. Zo kun je je kind goed 
monitoren 

.. 

13 Huidige portfolio is te ingewikkeld. 
Digitaal maken heel positief, zodat je 
tussentijds kunt volgen. 

We proberen zoveel mogelijk uit te leggen 
in het zakelijk gedeelte waar termen voor 
staan. Vooral in het oudergesprek worden 
zaken verder toegelicht. 
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 Vraag (van ouders) School 

14 Een oma/opa vriendelijk portfolio graag We begrijpen dat het fijn is voor kinderen 
om hun rapport aan opa/oma te laten zien. 
Het uitgangspunt bij een rapport moet altijd 
zijn wat goed is voor kinderen en hun 
ontwikkeling.  

15 Teveel vaktermen Dit hopen we te verbeteren door een goede 
toelichting te geven. 

16 Digitaal gedeelte super .. 

17 Voordeel digitaal is dat het altijd 
beschikbaar is 

Dat klopt. Ouders/kinderen en anderen die 
de inlogcode hebben kunnen ten allen tijde 
inloggen. Regelmatig zullen zaken hierop 
geplaatst worden. Het wordt een document 
van de kinderen zelf. Kinderen plaatsen dus 
zelf zaken hierop. De leerkrachten 
begeleiden dit proces. Het is een 
afgeschermde site. Alleen u met uw inlog 
kan hierin kijken.  

18 Voor alle groepen eenzelfde normering, 
zodat opa/oma het ook snapt. 

Zie 14 

19 Persoonlijke gedeelte in het portfolio 
digitaal erg fijn 

.. 

20 Graag een duidelijk en eenvoudig 
portfolio zodat grootouders het ook 
kunnen lezen. 

Zie 14 

21 Graag ouderwetse punten. Zie 14 

 

 
 

 
 

Voor de herfstvakantie is bekend gemaakt welke leerlingen er in de leerlingenraad van 2017-
2018 plaats gaan nemen. 

Uit groep 5 is dat Jolie 
Uit groep 6 is dat Quin 

Uit groep 7 is dat Fay M. 
Uit groep 8 is dat Luuk 

In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich verder aan u voor. 
 

Leerlingenraad 
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Zoals u al weet gaan er om de week op donderdag 4 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 naar 
het Patronaat om daar samen met de ouderen van de dagopvang activiteiten te doen.  

Dit project heet: Jong en oud = Goud!  
Tot en met de kerstvakantie staan de volgende activiteiten op de planning.  

 
Donderdag 26 oktober 10-12 uur 
 

Sjoelen/spellen 

Donderdag 23 november 10-12 uur 
 

Wafels bakken 

Donderdag 30 november 10-12 uur 
 

Groep 1/2 pepernoten bakken 
 

Vrijdag 1 december 10-12 uur 
 

Groep 3/4 pepernoten bakken 
 

Donderdag 7 december 10-12 uur 
 

Kienen of bonkonee 

Donderdag 21 December 10-12 uur 
 

Kerststukjes maken 

 
 
 

 
 

Jop uit groep 6 wordt op 18 oktober 10 jaar. 
Tim uit groep 4 wordt op 17 november 7 jaar. 

Tessa uit groep 2 wordt op 23 november 5 jaar. 
Dean uit groep 6 wordt op 26 november 9 jaar. 
Quin uit groep 6 wordt op 26 november 9 jaar. 

Jill uit groep 2 wordt op 27 november 6 jaar. 
Marit uit groep 6 wordt op 28 november 9 jaar. 

Nine uit groep 4 wordt op 30 november 8 jaar. 
 

 
 

Jong en oud = Goud! 

 

        Jarigen 

 


