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Beste ouder(s) en / of verzorger(s),
Studiedag 7 vervallen
Wij hebben de afgelopen maanden te maken gehad met afwezigheid van personeel om uiteenlopende
redenen. Zoals u wellicht gemerkt heeft, is het lastig om personeel te vinden. Dit is ook één van de
redenen dat de leraren al tweemaal gestaakt hebben. Door dit personeelstekort hebben we de
afgelopen periode enkele groepen een dag vrij moeten geven.
Als school zijn wij verplicht uw kind voldoende lesuren te geven. Uiteraard houden we dit
nauwkeurig in de gaten. Om er zeker van te zijn dat we aan de onderwijstijd voldoen, hebben we
besloten de studiedag van 22 juni 2018 (studiedag 7) te laten vervallen. Vrijdag 22 juni, de vrijdag
na schoolkamp, verwachten wij uw kind daarom gewoon op school.

Rapporten en OPP-gesprekken
De komende maand krijgt uw kind zijn of haar rapport mee! Het rapport is in eerste instantie bedoeld
voor het kind en daarom zo opgesteld dat het voor het kind begrijpelijk en motiverend is. Dat betekent
dat wij de goede resultaten uitlichten en bij wat minder goede resultaten een bemoedigend woord
geven. Wij willen dat al onze leerlingen trots kunnen zijn op wat ze hebben bereikt het eerste half
jaar. Dit betekent dat het rapport u geen compleet beeld geeft van de ontwikkelingen van uw kind.

OPP als uitgangspunt
Voor elk kind stellen wij bij de start op onze school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op, waarin
de beginsituatie en onderwijsbehoeften van de leerling worden beschreven. Met andere woorden: wij
houden door middel van dit formulier goed in de gaten wat uw kind nodig heeft om het maximale uit
zichzelf te kunnen halen. Aan de hand van dit formulier, bespreken wij gedetailleerd de prestaties van
uw kind en krijgt u inzicht in de vorderingen op de verschillende leergebieden. Ook worden hier de
resultaten verwerkt en wordt er regelmatig gekeken naar de ontwikkeling, naar de doelen en of onze
uitgangspunten nog overeenkomen met de prestaties van uw kind.
Tijdens de oudergesprekken zullen wij u - aan de hand van het OPP-formulier - een duidelijk beeld
van de ontwikkelingen van uw kind geven. De komende periode krijgt u een uitnodiging voor het
OPP-gesprek, dat zal plaatsvinden op of rondom woensdag 19 februari 2018.

Personele wijzigingen en stagiaires
Correctie op de vorige nieuwsbrief: Juf Karin is gestart in groep Komeet.
Wij zijn een leerschool en bieden op de Driesprong diverse leerplekken voor stagiaires van
bijvoorbeeld de PABO of de opleiding tot onderwijsassistent. De stages hebben allemaal een andere
invulling. Meestal loopt een stagiaire mee met één leerkracht, waardoor hij of zij een vast gezicht
wordt in de klas. Stagiaires aan het begin van hun studie zullen vooral meelopen en meekijken.

Stagiaires die op het punt staan af te studeren, zullen juist zeer zelfstandig werken. Onze leerkrachten
worden opgeleid om stagiaires op de juiste manier te begeleiden. Zo leren en profiteren we allemaal!
Het kan dus goed zijn dat u gedurende het jaar nieuwe gezichten ziet of nieuwe namen hoort. Op dit
moment loopt Angela mee als stagiaire met meester Bouke en Simone ondersteunt juf Carolina in
groep Mars. Daarnaast mogen wij op korte termijn twee nieuwe stagiaires begroeten. Kevin (Meteoor)
en Juliette (Ster).

Kamp
Ook dit jaar gaan we weer op schoolkamp en wel op maandag 18 t/m woensdag 20 juni 2018. Heeft u
al gedacht aan de eigen bijdrage? Indien u niet spaart via de leerkracht van uw kind, willen wij u
vriendelijk verzoeken de eigen bijdrage van € 75,00 zo spoedig mogelijk aan ons te voldoen. Dit kunt
u overmaken op rekening IBAN: NL72INGB00096 44 88 9 t.n.v. De Driesprong en onder
vermelding van de naam van uw kind. Contant betalen op school is natuurlijk ook mogelijk.
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