4. Voor de groepen 6, 7 en 8 volgt een
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Portfolio
Op 15 februari krijgt
uw kind voor de eerste
keer zijn of haar eigen
portfolio mee naar
huis.
Er komt geen rapport
meer met
beoordelingen die b.v.
in cijfers worden
uitgedrukt. Dit is
wellicht even wennen
voor u.
Waarom werken we met portfolio?
Door het werken met een portfolio krijgt de
leerling inzicht in het eigen leren en voelt zich
dan ook verantwoordelijk. Dit komt overeen
met de onze gestelde visie.
Geen cijfers meer of O,M V en G.
(onvoldoende, matig, voldoende en goed)
Maar hoe werkt dan het portfolio?
1. Het sociale aspect, werkhouding en
concentratie worden omgeschreven
door de leerkracht op het formulier
‘Wat vindt mijn leerkracht’.
2. Hier achteraan komt het blad, ‘Waar
sta ik’. Dit is de weergave op welk
instructie-niveau de leerling de
instructie krijgt aangeboden.
3. Daarachter volgen de Cito-grafieken,
waarop de leerling zijn of haar
leergroei kan zien.

uitdraai van de Plaatsingswijzer. De
Plaatsingswijzer laat zien, a.d.h.v. de
cito-resultaten op welk niveau de
leerling kan uitstromen in het
Voortgezet onderwijs. Dit wordt
zichtbaar gemaakt vanaf groep 6.
Uit deze bovenstaande informatie kan de
leerling samen met de leerkracht tijdens een
kindgesprek een leerpunt halen. Het leerpunt
wordt omgezet naar een persoonlijk leerdoel.
De leerling maakt samen met de leerkracht
afspraken hoe dit leerdoel kan worden
behaald.
De leerling gaat aan de slag met zijn eigen
leerdoel.
Is het doel behaald? Dan wordt deze
succeservaring opgeslagen in het portfolio. En
daarna door naar het volgende leerdoel.
Dit jaar is de start van de invoering van het
portfolio. Bovenstaande situatie geeft de
situatie weer wanneer het portfolio volledig is
ingevoerd. Zo ver zijn we echter nog niet.
Ieder half jaar wordt er weer wat aan
toegevoegd.
Onze wens is ook de leerlingen te betrekken
bij het oudergesprek. Wanneer en hoe, is op
dit moment nog niet bekend.
Uw kind krijgt 15 februari het portfolio mee
naar huis. Ga samen met uw kind in gesprek.
Dit wordt vast een mooi gesprek.
Staking
Op vrijdag 15 maart wordt heel onderwijsland
opgeroepen om te staken. Binnen ons team is
de stakingsbereid groot. Wij doen weer mee.
Net zoals de andere scholen binnen de
Stichting Comprix (ruim 40 scholen).
Dit betekent dat op 15 maart de school
gesloten is. Het leek ons juist u hier nu al van
de hoogte te stellen, zodat u de opvang van
uw kinderen kunt regelen.
Wij maken ons grote zorgen over het
onderwijs, met name het grote lerarentekort.
Het lerarentekort ontregelt het Nederlandse
onderwijs. Leraren, onderwijsondersteuners
en directeuren werken massaal door bij ziekte,
zijn voortdurend invallers aan het zoeken of
aan het inwerken.
In onze optiek investeert het kabinet niet

extra in het onderwijs, maar legt meer de
focus op de lastenverlichting voor bedrijven,
terwijl wij met z’n allen meer baat hebben bij
goed onderwijs.
De aantrekkelijkheid van een baan in het
onderwijs is afgenomen. Simpelweg omdat de
salarissen door voortdurende bezuinigingen
achterlopen. Het personeelstekort zorgt voor
een stijgende werkdruk, terwijl onderwijs nu
al het hoogste burn-out risico heeft.

van onze school
geëvalueerd.
Hiervoor wil men
graag input van de
ouders ontvangen.
Deze input wordt
middels een
enquête
opgevraagd.
U ontvangt aanstaande maandag 11 februari
een mail, met daarin een link. Via deze link
kunt u de enquête invullen.
Wij danken u bij voorbaat voor de
medewerking. Wordt vervolgd.

Op 6 maart organiseert de iisclub weer
een schaatsfestijn in Thialf. Kinderen
van groep 5 t/m 8 kunnen hieraan
meedoen.
Opgeven kan voor 28 februari via het
mailadres: iisclub@tynje.nl
Binnen Comprix zijn de volgende
vervangingsafspraken:
 Bij ziekte van een leerkracht wordt
eerst naarstig gezocht naar een
vervanger.
 Lukt dit niet dat gaat de directeur of
IBer de eerste dag voor de groep.
 Bij een 2de ziektedag kan besloten
worden om een groep vrij te geven.
 Voor het verdelen van groepen over
andere groepen, zijn wij geen groot
voorstander. Dit betekent dat het
leerrendement voor meerdere
groepen niet groot is. Tevens brengt
het veel onrust in de groepen met zich
mee.
Dit levert bij ons wel eens een
spanningsveld op. Als school kijken wij
naar de kwaliteit van het onderwijs.
Ouders hebben nog een extra belang
en dat is opvang voor hun kinderen.
Dit realiseren wij ons terdege.
Van de schoolraad
Tijdens de fusie zijn er afspraken gemaakt
over onze identiteit. De Schoolraad bewaakt
deze afspraken. Binnenkort (11 maart) wordt
door de Schoolraad en het team de identiteit

Op 6 maart om 12.45 uur vertrekt de
bus vanaf het Pipegaelsgeaplein.

Het belang van kwaliteitszorg en
wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem
gegevens over de schoolresultaten van de
leerlingen vast. Die gegevens zijn van belang
om het onderwijs van onze school te
verbeteren (kwaliteitszorg) en voor
verantwoording bijvoorbeeld naar de
Inspectie van het Onderwijs. Sommige van
deze gegevens zijn ook belangrijk voor
wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit
betreft resultaten van taal- en rekentoetsen
en de deelname aan kinderdagverblijf of
peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten
van leerlingen kunnen ontwikkelingen en
prestaties van de school en andere scholen in

kaart worden gebracht. Dat is van belang om
het onderwijs te verbeteren op onze school en
in heel Nederland.
De school gaat de genoemde gegevens voor
het doel van onderzoek en statistiek aan het
Centraal Bureau voor de Statistiek CBS
(www.cbs.nl) verstrekken.
Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet
herleidbaar naar de leerlingen van de school.
Ook in openbare publicaties zullen de
onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn
naar personen of naar afzonderlijke scholen.
De verwerking van persoonsgegevens vindt
alleen plaats binnen de beveiligde omgeving
van het CBS, volgens de wettelijke regels voor
het CBS en de strenge eigen regels van het
CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere
statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks
deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar
hebben tegen verwerking van de gegevens
van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar
maken bij de school. De school zorgt er dan
voor dat de betreffende gegevens niet aan het
CBS geleverd worden.
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk
voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen
of deelname aan kinderdagverblijf of
peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat
komt omdat deze gegevens niet beschouwd
worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens.
Onder bijzondere persoonsgegevens worden
bijvoorbeeld gegevens verstaan over
gezondheid. Voor de levering van zulke
bijzondere persoonsgegevens stelt de wet
strengere eisen, onder meer dat ouders actief
toestemming moeten geven. Dat is hier niet
aan de orde. Als het voor een bepaald
onderzoek belangrijk is om wel bijzondere
persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan
zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke
toestemming vragen.

Carnaval
De hofdame en een lid van
de Raad van Elf zijn bij ons
op school geweest. Er wordt
door de carnavalsvereniging
de Turftrapers op 1 maart
weer de Eurovisie
playbackshow georganiseerd
en op 2 maart de speurtocht.
Uw kind heeft vrijdag 8
februari een
intekenformulier
meegekregen naar huis.
Bieb ouders gevraagd
School maakt gebruik van de biebkasten. Hier
zijn we erg blij mee, want lezen is heel
belangrijk.
Op woensdagen zijn er biebouders die de
kinderen helpen bij het uitzoeken van een
passend boek en tevens registreren zij dit
boek in een uitleensysteem.
De groep biebouders kan wel worden
uitgebreid. We zijn daarom op zoek naar
‘leeswurm’ ouders die op woensdagen van
8.30 uur tot 10.00 uur ons helpen. Dit is een
herhaalde oproep.
Eetouder
Wie kan er helpen op maandagen, dinsdagen
en donderdagen in de kleutergroepen tijdens
de lunch? Even samen met de kleuters eten en
daarna de tafels schoonmaken?
Voor vragen en / of aanmelden kunt u mailen
met p.bekkema@deopstekker.nl
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Juf Tiny werkt voor juf Marloes
Teamvergadering
Ouderenquête van de Schoolraad gaat de
deur uit
Laatste werkdag van juf Marloes. Zij gaat
met zwangerschapsverlof. Na de
zomervakantie komt zij weer terug.
Oudergesprekken groep 8

15-2

Portfolio gaat mee naar huis

Voorjaarsvakantie
van 18-2 t/m 22-2
25-2

Oudergesprekken (het rooster aan de
nieuwsbrief van 25 januari toegevoegd.
Tevens is het rooster terug te vinden op
onze site)
26-2
Oudergesprekken
26-2
Juf Annegonda werkt voor juf Geartsje
26-2
Gemeentelijke Voorleeswedstrijd in de
bieb van Gorredijk
27-2
Luizenpluis
1-3
Nieuwsbrief
7-3
Televisieploeg van Omrop Fryslan ‘Tsjek‘
komt opnames maken van groep 7
8-3
Juf Gerda vervangt juf Nynke
11-3
15.00 uur teamvergadering
11-3
16.30 uur Evaluatie identiteit, samen met
de Schoolraad en Aafke Reinders
12-3
Vergadering oudervereniging
15-3
Leerlingen vrij (Staking)
16-3
NL Doet
18-3
Voorstelling in de Skans te Gorredijk voor
groep 3 en 4
20-3
Open dag
25-3
Juf Geartsje werkt voor juf Annegonda
25-3
14.45 uur Teamtraining Voortgezet Lezen
26-3
14.30 uur training onderbouwleerkrachten
27-3
Juf Nynke werkt voor juf Gerda
28-3
18.30 uur Groepsoptreden groep 5
29-3
Juf Gerda werkt voor juf Nynke
29-3
Nieuwsbrief
1 t/m 12 april De Kunstweken
4-4
Theoretisch verkeersexamen groep 7
4-4
MR-vergadering
5-4
Himmelaktie groep 1 t/m 8
11-4
18.30 uur Groepsoptreden groep 4
12-4
Nieuwsbrief
15-4
Voorstelling in Beetsterzwaag voor groep
1 en 2
16-4
20.00 uur Vergadering Oudervereniging
18-4
Paasviering op school
19-4
Goede vrijdag

Meivakantie van 19 april t/m 3 mei

Op zondag 24 februari is er om 15.00
uur in de kerk van Tijnje een
kindervoorstelling.
Twee vrienden komen opeens bij de
Geheime Dienst en ze worden naar een
gevaarlijke plaats gebracht. Ze krijgen
één opdracht mee: 'Zoek het uit'. Paula
weet gelukkig precies hoe je dat kunt
doen; tot grote hilariteit van de kinderen
komt ze met allerlei tips voor spionage.
Inmiddels bespioneert ze het publiek en
ze ziet een heel bijzonder iemand. En
Bongo? "Nee, Bongo, stalken is wat
anders dan spioneren!" Het verhaal van
de Geheime Dienst gaat intussen verder;
de twee vrienden krijgen het moeilijk
met hun opdracht als ze zélf gezocht
worden. 'Zoek het uit!' is een wervelende
mix van lachen, leren en genieten... De
jongere kinderen zullen verbaasd staan
van het feit dat poppen kunnen praten –
en dat ze nog grappig zijn ook. De
oudere kinderen zullen de
verbeeldingskracht en de humor niet
kunnen weerstaan en nog lang napraten
over de ‘domme aap’.

