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Kort nieuws 
 

 Vanaf dit schooljaar zal de nieuwsbrief wat minder vaak verschijnen, 

omdat we veel meer gaan communiceren via de Social Schools App. In de 

nieuwsbrief gaan we u vooral op de hoogte houden van onderwijskundige 

zaken, waar we mee bezig zijn. Zo vertellen we u in deze nieuwsbrief welke 

plannen we hebben voor dit schooljaar en de jaren daarna.  

Via de Social Schools App geven we korte informatie door over allerlei 

activiteiten die er aan gaan komen. 

 De kinderen mogen elke maandag geld meenemen voor een goed doel. 

Dat hoeft maar een klein beetje geld te zijn, want alle kleine beetjes helpen 

immers! In de afgelopen maandag hebben we gespaard voor Franniez 

(chronisch zieke kinderen). 

In de komende tijd gaan we sparen voor Stichting Dorkas. U doet toch 

ook mee? In de hal bij onze ingang hangt een spaarbusje, waar uw kind het 

geld in kan doen. 

 

 Hebt u de nieuwe ouder-app Social Schools al gedownload? De meeste 

ouders hebben dit inmiddels gedaan. U kunt deze app met de activatie-link, 

die u destijds via de mail hebt ontvangen, gaan gebruiken.  

Wilt u een nieuwe activatielink, dan kunt u een mail sturen naar 

p.poortinga@cbsgroeipunt.nl. Vanaf de herfstvakantie wordt álle informatie 

via deze app verzonden en gebruiken we de mail nog maar heel weinig. 

Wanneer u meerdere kinderen op school hebt, maar u krijgt bijvoorbeeld 

van maar één kind de informatie uit de groep, dan kunnen we er voor zorgen 

dat u ook van de groep van uw andere kind de informatie ontvangt. 

Mocht u er niet uit komen, komt u dan gerust even binnenlopen. Dan kijken 

we met u mee. 

 

 Weet u dat we ook te volgen zijn op Instagram?  

@cbsgroeipunt    
 
 

Startgesprekken                
Deze week houden we onze jaarlijkse startgesprekken. Voor het eerst 

hebben we de uitnodiging verstuurd via onze Social Schools App, waarbij u 

zelf kon intekenen. Het zal even wennen zijn, maar we gaan dus vanaf nu 

op deze manier de gesprekken (startgesprekken, tienminutengesprekken) 

plannen. 

Wat is een startgesprek? Dit is een gesprek waarin het belangrijkste doel is 

dat ouders en leerkracht(en) met elkaar gaan kennismaken. De ouders 

kunnen tijdens dit gesprek het één en ander over hun kind vertellen. 

Hiermee willen we een goede start van het schooljaar maken. 

We hebben het plan om volgend schooljaar het kind zelf ook bij het gesprek 

aanwezig te laten zijn, zodat we niet alleen óver maar ook mét het kind 

praten. 

 

 

 

Nieuwsbrief 
 

verantwoordelijkheid 
vertrouwen en veiligheid 
duidelijkheid 

AGENDA: 

Maandag 16 en dinsdag 17 

september: startgesprekken 

Vrijdag 27 september: nationale 

burendag 

Woensdag 2 oktober: start 

Kinderboekenweek 

Maandag 7 t/m vrijdag 18 

oktober: betaling ouderbijdrage 

(€15,- per kind) 

Maandag 14 oktober: de 

nieuwsbrief komt uit 

Donderdag 17 oktober: 

sponsorloop 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 

oktober: herfstvakantie 

Woensdag 30 oktober: luizen-

controle 

Maandag 18 en dinsdag 19 

november: tienminutengesprek-

ken (op inschrijving) 

Maandag 18 november: de 

nieuwsbrief komt uit 

Donderdag 21 november: 

schoen zetten 

Vrijdag 29 november: viering 

Sinterklaas  

Maandag 16 september 2019 
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Onze plannen voor dit schooljaar 

Dit schooljaar is het begin van een nieuwe periode van vier jaar, waarvoor 

we allerlei plannen hebben gemaakt naar de toekomst toe. In het voorjaar 

hebben we met elkaar uitgebreid besproken hoe we als school willen werken 

en hoe het onderwijs er volgens ons uit moet gaan zien. 

Vanuit deze besprekingen hebben we allerlei plannen op een rijtje gezet en 

voor de komende vier jaar bepaald wat we wanneer gaan doen. 

Veel zaken die we dit schooljaar gaan opstarten, krijgen in de komende 

jaren een vervolg. Bij grote onderwijskundige ontwikkelingen nemen we 

veel tijd voor onderzoek en oriëntatie. Pas daarna gaan we experimenteren 

en invoeren. 

 

Hieronder een overzicht van een aantal belangrijke plannen: 

 Eigenaarschap bij leerlingen: we willen graag dat de leerlingen meer 

betrokken zijn op hun werk, zich meer verantwoordelijk voelen en 

ook weten waaróm ze het doen. Daarom gaan we ons oriënteren op 

de invoering van kindgesprekken (de leerkracht heeft dan één keer 

of meerdere keren per jaar een gesprek met elk kind over de 

voortgang) en driehoeksgesprekken (gesprekken tussen leerkracht, 

ouder én kind; dus niet meer praten óver het kind maar ook mét het 

kind erbij). 

 Talentontwikkeling: we willen de creatieve middag verder 

uitbouwen. Nu zijn er ouders die helpen, maar we willen graag nog 

meer mensen er bij betrekken. Ook wordt gekeken naar de 

mogelijkheid om de creatieve middag ook voor de onderbouw in te 

voeren. Verder willen we meer het accent gaan leggen op 

ervaringsgericht onderwijs, dus veel dóen en erváren door bij 

verschillende thema’s ook naar búiten te gaan. Ook zal er meer 

samenwerking komen tussen basisscholen en voortgezet onderwijs. 

 Thematisch onderwijs: in de midden- en bovenbouw werken we nu 

met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. We 

gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze vakken 

(samen met creatieve vakken en techniek) geïntegreerd aan te 

bieden binnen thema’s. 

 Onderwijssysteem: we werken al sinds jaar en dag met ons huidige 

onderwijssysteem, dus met leerstofjaarklassen (groep 3 met de 

leerstof van groep 3, dan groep 4 met de leerstof van groep 4, enz.). 

Toch merken we dat het steeds moeilijker wordt om elk kind te geven 

wat het nodig heeft. Daarom willen we gaan onderzoeken welke 

onderwijssystemen er op dit moment zijn en vervolgens gaan we 

nadenken hoe we ons onderwijs zo vorm kunnen geven dat we aan 

elk kind recht doen. 

 Samenwerking: nu we in ons nieuwe gebouw zitten willen we gaan 

zoeken naar mogelijkheden om intensief te gaan samenwerken met 

de partners in de brede school (de Sleutel en de Klimboom) én buiten 

de school (bibliotheek, ’t Punt, ouderen, ondernemers, enz). 

 

Professionalisering 

Naast al deze plannen zijn we ook bezig met professionalisering: er worden 

verschillende cursussen gevolgd door het team en door individuele 

leerkrachten. Hieronder een overzicht: 

 Teamcursus “Communiceren met ouders en met collega’s” – dit 

gebeurt op twee middagen 

 Teamcursus  Stimuleren groeimindset bij leerlingen” – enkele 

middagen 

 Kind- en driehoeksgesprekken – 3 leerkrachten 

 Hooggevoeligheid – 1 leerkracht 

 Traumasensitief waarnemen – 1 leerkracht 

 Autoriteit en pedagogisch handelen – 2 leerkrachten 

 Discrepantie Denken Doen – 3 leerkrachten 
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