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Samen werken aan je beste ik, zodat je trots bent en verschil maakt

Persoonlijk leerplan gesprekken
We zijn inmiddels gestart in periode 4 van dit schooljaar. Dat
betekent dat er weer ouder-kind-coach gesprekken plaatsvinden.
Deze gesprekken gaan over het persoonlijk leerplan van uw kind.
Coach, kind en u als ouder kijken samen terug op de afgelopen
periode en bespreken samen de doelen voor de komende periode.
Bij gepersonaliseerd
onderwijs heeft elk kind
een eigen leerplan. Dit
leerplan bestaat uit doelen
uit het curriculum welke
uw kind nog heeft te
behalen of te herhalen. Ook
kunnen er doelen in staan,
welke door uw kind of de
coach zelf zijn geformuleerd. Het leerplan van uw kind staat in Scooltool op de iPad
van uw kind. U als ouder heeft zelf ook een inlog om het leerplan te kunnen volgen.
Heeft u dit nog niet? Vraag dit dan aan bij de coach van uw kind.
Tijdens het leerplan gesprek bespreekt de coach met u en uw kind de voortgang en
de ontwikkeling van uw kind. Er wordt teruggekeken op de vorige periode. En er
wordt besproken wat uw kind nodig heeft om de komende periode zich goed te
ontwikkelen. Bij het gesprek is uw kind altijd aanwezig. Wij vinden het belangrijk
dat uw kind meepraat en meedenkt over zijn/haar eigen ontwikkeling. Uw kind is
eigenaar van zijn/haar eigen leerproces. Deze gespreksronde wordt er ook een
uitdraai van het cito leerlingvolgsysteem meegegeven. U kunt hierop zien hoe uw
kind de citotoetsen gemaakt heeft. Groep 1/2 heeft geen cito gemaakt, deze ouders
krijgen geen uitdraai mee, wel een reisverslag. Groep 8 heeft deze ronde het gesprek
zonder ouder, omdat pas geleden de adviesgesprekken met de ouders erbij al hebben
plaatsgevonden.
Wij verwachten dat alle ouders komen voor het gesprek. U wordt hiervoor door ons
uitgenodigd.
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PLP 4 gesprekken
tussen 1 en 13
maart

!
Oudertheater
Lentekriebels
interactieve theater
voorstelling voor
ouders over seksuele
ontwikkeling en
weerbaarheid bij
kinderen.
Dinsdag 10 maart
9.00-10.45 uur
ouderatelier

Kunstschooldag
groep 8
Let op! leerlingen
gr8 zijn later terug
op school
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Geen toetsen meer voor kleuters
Kleuters hoeven geen schoolse toetsen meer te maken. De
ministerraad heeft daarmee al eerder ingestemd. Het past niet bij
de ontwikkeling van kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe
ze ervoor staan. De school heeft dit jaar besloten om deze toetsen
ook niet meer af te nemen.
Ontwikkeling in sprongen
Kleuters leren elke dag iets nieuws: kleuren, tekenen, motorieke ontwikkeling, maar
ook het leggen van sociaal contact en het maken van vriendjes hoort daarbij. Voor
leraren is het belangrijk om die ontwikkeling te kunnen volgen. Maar met de
schoolse toetsen uit een leerlingvolgsysteem (een systeem dat veel scholen
gebruiken om de voortgang van leerlingen bij te houden) waren veel leraren niet
tevreden. De toetsen zijn te veel een momentopname en kunnen daardoor een
vertekend beeld geven. Ook wij als school vinden de toetsen niet passen bij de
ontwikkeling van kleuters en hebben besloten om deze ook niet meer af te nemen.
Ontwikkeling bijhouden op een andere manier
Natuurlijk is het belangrijk om de ontwikkeling van de kleuters wel bij te houden.
Dat doen wij door middel van observaties en gesprekjes. En wij houden bij of de
kleuters de vaardigheden wel of niet beheersen die zij gedurende de kleuter jaren
horen eigen te maken. De coaches hebben hiervoor een eigen leerlingvolgsysteem.
Alle verzamelde informatie wordt opgeslagen. Op basis van deze gegevens kan de
leerkracht besluiten of het aanbod aangepast moet worden voor uw kind. Dit kan
extra hulp zijn, workshops volgen op niveau 3 of kleine aanpassingen tijdens de les.
Wilt u meer weten of de afschaffing van de toetsen voor kleuters? Kijk dan op de
site van de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/
2018/07/06/geen-toetsen-meer-voor-kleuters

Informatie over Coronavirus
Afgelopen weekend zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus weer
volop in het nieuws geweest. Wij kunnen ons voorstellen dat u als ouder vragen heeft of
ongerust bent. Vandaar dat wij u vertellen welke maatregelen wij als school nemen. U
heeft hierover ook een mail ontvangen.
Als school volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Het beleid is gericht op tegengaan of vertragen
van verspreiding van het Coronavirus.
De belangrijkste maatregelen die wij nemen zijn;
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De handen regelmatig wassen.
Dit wordt ook besproken met de kinderen. In de klassen gebruiken wij altijd papieren
doekjes en zeep.
Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog.
Dit wordt met de kinderen besproken en uitgelegd.
Het gebruik van papieren (zak)doekjes.
Deze hebben wij standaard in de klassen en bij de toiletten hangen.
Mocht u persoonlijk de wens hebben om uw kind eigen papieren zakdoekjes mee te
geven of anti-bacteriële gel, dan kan dat. Schrijf wel de naam van uw kind er op.
Op dit moment zijn er bij ons geen besmettingen op school bekend.
Bij vermoeden van symptomen zullen wij de ouder vragen om contact op te nemen
met de GGD. Op basis hiervan wordt al dan niet overgegaan tot thuis houden van het
kind. Ook bij medewerkers worden dezelfde richtlijnen gehanteerd.

Stichting Sirius verder als Zonova
Per 1 januari 2020 zijn Stichting Sirius en Bijzonderwijs gefuseerd. De
nieuwe naam van de stichting is een samenvoeging van Zo en Nova,
waarbij Zo voor Zuidoost staat en Nova voor nieuw en een ster die
toeneemt in helderheid.
Het personeel van de stichting heeft begin januari
de fusie gevierd. De Burgermeester van
Amsterdam was hierbij aanwezig om officieel het
logo van de nieuwe stichting bekend te maken.
De nieuwe bestuurder van Zonova is Dhr. Harry
Dobbelaar. Hij was voorheen ook de bestuurder
van Bijzonderwijs.

VOORBEREIDINGEN BUITENSCHOOLSE OPVANG DE STER
Begin dit schooljaar hebben wij aangekondigd dat de Ster ook buitenschoolse opvang gaat bieden.
Hiervoor is een vergunning aangevraagd, welke helaas lang op zich laat wachten. De komst van de BSO is
echter wel in zicht en wij gaan starten met de voorinschrijving.
Met een voorinschrijving kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van de BSO. Wij bieden BSO na
schooltijd, voor schooltijd en in vakanties en op studiedagen. De aanbieder die de BSO gaat uitvoeren is
Swazoom. De locatie is op de school zelf. Op basis van de voorinschrijving krijgt u een contract
aangeboden zodra er plek is voor uw kind. Wees er snel bij want de interesse is groot en de groep raakt
snel vol.
De tijden zijn als volgt: voor schoolse opvang 7.30-8.45u en na schoolse opvang van 15.15-18.30u, op
woensdag van 12.00-18.30u. De kosten zijn afhankelijk van het gekozen pakket en varieert van 7,02 tot
7,72 per uur. Binnenkort krijgt u een informatiebrief met formulier voor de voorinschrijving.
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