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Infobrief nummer 10, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 06-02-2017 

Meester Thijs 

verlof, invaller in 

groep 7 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 07-02-2017 

Meester Thijs 

verlof, invaller in 

groep 7 

 

Potje 

 

Jos Drieluik 

Wo. 08-02-2017 

Meester Thijs 

verlof, invaller in 

groep 7 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 09-02-2017 

Meester Thijs 

verlof, invaller in 

groep 7 

 

Leerlingenraad 

 

Jos Borgwal 

Vr. 10-02-2017 

Meester Thijs 

verlof, invaller in 

groep 7 

 

 

 

Jos Drieluik 

Ma. 13-02-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Di. 14-02-2017 

Potje 

 

Inloop, 15.15 uur 

 

Juf Christine 

afwezig, invaller in 

groep 8 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 15-02-2017 

Juf Simone 

Daltonbijeenkomst 

Deventer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 16-02-2017 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Creatief groep 3 

t/m 8. Alle 

leerlingen 2 wc-

rollen meenemen! 

 

Winterrapport mee 

naar huis 

 

Jos Drieluik 

Vr. 17-02-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Abdurrehman Qureshi en Jente van Moerkerk van harte welkom heten op De 

Borgwal! Wij wensen jullie een hele gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

JARIGEN 

6 februari  Madelon Pouwels Groep 4 

8 februari  Esmée Kreuzen Groep 1/2B 

9 februari  Mies de Wit  Groep 6 

10 februari  Lot Willemsen Groep 7 

11 februari  Lola Nuy  Groep 1/2A 

11 februari  Juf Ria  Groep 1/2 

14 februari  Fenna Knorth  Groep 4 

15 februari  Lucas Pijl  Groep 7 

17 februari   Anouk Peters  Groep 5 

We willen jullie allemaal alvast van harte feliciteren en een leuke verjaardag toewensen! 

De Borgwal 

Daltonbasisschool  

Het Hoog 20 

6681 DE  Bemmel 

Tel. :0481-450184 

E-mail :borgwal@delinge.nl 

Website :www.borgwal.nl 

FaceBook: Daltonbasisschool 

De Borgwal 

 

Postadres : 

Postbus 39 

6680 AA  Bemmel 
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MR 

Mocht u vragen hebben voor de MR, dan kunt u ons altijd aanspreken op het plein. Ook zijn wij 

per mail bereikbaar: mrdeborgwal@delinge.nl 

 

DALTON 

VAN DAGTAAK NAAR WEEKTAAK 

In groep 4 werken we tot de kerstvakantie met een gebundelde dagtaak. Na de kerstvakantie 

maken we de overstap naar de hele weektaak. 

 

Een weektaak biedt kinderen een zo ruim mogelijke variatie aan vakgebieden, waarbinnen 

ieder kind, op eigen niveau, in eigen tempo en volgens een zelf bepaalde volgorde het werk 

binnen een van tevoren afgesproken tijd maakt.  

 

De weektaak bevat de volgende onderdelen: 

 alle vakgebieden kunnen in principe worden opgenomen in de weektaak. 

 er staat duidelijk vermeld wanneer de instructie en bespreektijden zijn. Instructietijden 

zijn momenten aan het begin van de week waarop de kinderen (in een kleine groep op 

niveau) instructie krijgen van de leerkracht. Bespreektijden zijn momenten aan het einde 

van de week waarop de gemaakte stof (in dezelfde kleine groep op niveau) besproken 

wordt. 

 er is ruimte om kinderen te laten aangeven welke planning zij maken alvorens zij aan het 

werk gaan. 

 kinderen kunnen het gemaakte werk in de dagkleur aftekenen. 

 er is ruimte om op de weektaak aan te geven hoe het nagekeken werk is gemaakt. 

 er kunnen opmerkingen door kinderen en door de leerkracht worden geplaatst. 

 het keuzewerk is geïntegreerd in de weektaak. 

 er is een verdeling in instructie-/bespreektaken, basiswerk en extra werk gemaakt. 

 de leerlingen geven op de taak aan waar ze deze week aan willen werken. 

 aan het einde van de week reflecteren zij voor zichzelf hoe zij gewerkt hebben en kunnen 

daarbij een tip voor zichzelf geven.                                 

Hoewel de dag-/weektaken in eerste instantie lijken op een serie opdrachten die voor alle 

kinderen van de groep gelijk zijn, is het tegendeel waar. Wij proberen maatwerk te leveren. 

Per groep werken we met drie niveaus: de basistaak, een uitgebreide taak voor kinderen die 

meer stof aankunnen en een aangepaste taak voor kinderen die (nog) moeite hebben met de 

basistaak. 

Naast deze drie niveaus circuleren er binnen een groep vaak nog meer verschillende niveaus 

waarop je de taak moet aanpassen. Denk hierbij aan kinderen die meer-/ of hoogbegaafd zijn, 

zorgkinderen met een eigen leerlijn, kortom differentiatie alom. 

 

2x per jaar gaat de dag-/ weektaak mee naar huis. Dit wordt dan ook via de infobrief naar 

ouders gecommuniceerd. Ouders kunnen dan met hun kind in gesprek gaan over de dag-

/weektaak en krijgen zo nog eens inzicht in hetgeen de leerlingen doen. 

 

 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl


Infobrief schooljaar 2016-2017 

 

3 

UITREIKING PREDICAAT EXCELLENTE SCHOOL 2016 - 2018 

Maandag 23 januari was een spannende dag voor veel (basis)scholen, namelijk de uitreiking van 

het predicaat Excellente school 2016-2018. Uiteindelijk kregen 54 scholen te horen dat ze de 

komende drie jaar het predicaat Excellente School mogen dragen. Het totaalaantal Excellente 

scholen komt hiermee op 184. Check de website www.excellentescholen.nl voor een landelijk 

overzicht van alle  Excellente scholen inclusief de juryrapporten van deze scholen.  

 

Dat het toch altijd weer heel spannend is en een aanmelding zeker niet betekent dat je 

daadwerkelijk Excellent wordt, blijkt wel uit de cijfers dit jaar: 117 aanmeldingen (alle 

aanmeldingen, dus PO, VO en (S)BO), 96 jurybezoeken en uiteindelijk 54 scholen 

daadwerkelijk Excellent.  

 

Hoe zijn de predicaten 2016-2018 verdeeld?  

Van de 54 Excellente scholen 2016-2018 zijn er 26 binnen het primair onderwijs, 3 voor 

speciaal onderwijs scholen en 25 predicaten voor het voortgezet onderwijs met de 

onderverdeling havo 4, vwo 3, vmbo 12 en praktijkonderwijs 6. 

 

Hoe zijn alle huidige predicaten verdeeld, dus de scholen met het predicaat 2015-2017 en 

2016-2018?  

Van de 184 Excellente scholen heeft het primair onderwijs de meeste Excellente scholen, dit 

zijn er 69 (van de ruim 7000!! Basisscholen in Nederland). Binnen het voortgezet onderwijs is 

de onderverdeling in afdelingen als volgt: 34 Excellente vmbo-afdelingen, havo 22, vwo 24 en 

pro 13.  Het speciaal onderwijs heeft 22 predicaten. 

 

Wat betreft collega Excellente basisscholen in de buurt zijn dit nu naast Daltonbasisschool 

De Borgwal: 

- Het Mozaïek in Arnhem 

- Margarethaschool Arnhem 

 

Al met al blijft het dus een zeer exclusief predicaat, iets waar wij als school dan ook nog 

steeds heel trots op mogen zijn met elkaar. 

 

WEBSITE 

Neemt u eens een kijkje op onze website. Er zijn weer veel nieuwe dingen toegevoegd. Check: 

www.borgwal.nl  Ook de FaceBook pagina van De Borgwal, Daltonbasisschool De Borgwal, 

wordt wekelijks voorzien van nieuwtjes. Onze FaceBook pagina draait nu ook mee op onze 

website. Mocht u geen FaceBook hebben, dan kunt u via onze site toch de nieuwtjes volgen. 

 

OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN 

Al is het schooljaar nog lang niet voorbij, wij zijn toch alweer bezig met de verdeling van de 

groepen voor het komend schooljaar (2017-2018). Om dit goed te kunnen doen, is het zinvol 

dat wij weten welke kleuters er nog aangemeld gaan worden. Heeft u al een kind op onze 

school en heeft u uw kind dat nog niet op school zit nog niet opgegeven? Vraag dan een 

aanmeldformulier op school of download het vanaf de site. Mocht u eerst nog een gesprek 

willen, dan kan dat uiteraard ook. 

http://www.excellentescholen.nl/
http://www.borgwal.nl/
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VERSCHIL PESTEN EN PLAGEN 

Wat is pesten? 

Het is belangrijk dat leerkrachten, ouders en leerlingen dezelfde begripsomschrijving van 

pesten hanteren om gezamenlijk vast te kunnen stellen of er in een bepaald, concreet geval 

sprake is van pesten. Wij hanteren de volgende omschrijving: 

 

Een leerling wordt gepest als een andere leerling, of een groep leerlingen, herhaaldelijk en/of 

langdurig vervelende of gemene dingen tegen hem of haar zegt. Het is ook pesten als een 

leerling regelmatig fysiek wordt bedreigd zoals slaan, schoppen, knijpen, spugen enz. 

Daarnaast valt buiten de groep worden gesloten ook onder pesten. Er ontstaat een 

machtsverschil. 

 

Het is géén pesten als twee leerlingen die ongeveer even sterk zijn ruzie maken. 

Vanzelfsprekend is dit wel iets waarin wij als school onze verantwoordelijkheid nemen om dit 

op te lossen met betreffende kinderen.  

Het verschil tussen pesten op school en pesten thuis of in de buurt is niet altijd duidelijk. 

Problemen die buiten school(tijd) ontstaan, kunnen op school doorwoekeren of oplaaien. Dit 

geldt ook voor het gebruik van chatprogramma’s als Facebook/WhatsApp/etc. door leerlingen. 

Leerlingen staan online met elkaar in contact en kunnen elkaar individueel maar ook als groep 

pesten of bedreigen. 

 

We kijken daarom per geval waar de verantwoordelijkheid van school en van de ouders liggen 

en waar gezamenlijk optreden gewenst is. 

 

HULP OP ONZE OPENDAG 

Wij zijn hard op zoek naar ouders die ons willen helpen bij onze open dag op zaterdag 18 

maart aanstaande (van 10.00 uur tot 13.00 uur). 

 

Onze open dag wordt sinds enkele jaren verzorgd door leerlingen uit de bovenbouw en ouders 

van Borgwalleerlingen. De nieuwe ouders worden ontvangen door een huidige ouder en een 

bovenbouw leerling. Na een korte kennismaking worden de nieuwe ouders meegenomen op een 

rondleiding door de verschillende lokalen alwaar het één en ander uitgestald staat 

(weektaken, vieringen, samenwerking, rapportage etc.). Na een rondleiding van ca. 45 minuten 

tot een uur gaan de nieuwe ouders weer naar huis. 

 

Wij zijn op dit moment nog druk op zoek naar ouders die ons willen helpen met het 

verzorgen van de rondleidingen. Iets voor u??? Aanmelden kan via borgwal@delinge.nl  

 

De leerlingen die ons hierbij helpen ontvangen op vrijdag 17 maart een korte training en 

worden dan op zaterdag 18 maart tussen 09.45 en 13.00 uur op school verwacht. Hopelijk 

geeft u daar dan, indien het uw kind betreft, toestemming voor. 

 

 

 

 

 

mailto:borgwal@delinge.nl
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POTJE 

Elke dinsdag komt er in de klassen het spaarpotje langs voor ons Plan Nederland kind 

Pascaline in Burkina Faso. Informatie over haar hangt in alle klassen. Alle leerlingen zijn vrij 

om iets te doneren in het potje. Dit bedrag komt geheel ten goede aan ons Plan Nederland 

kind Pascaline uit Burkina Faso. De opbrengst van het potje in de maand januari was € 42,78 

DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

 

INLOOP 

Iedere maand is er een inloop van 15:15 tot 15:45 uur. Het doel van de inloop is dat er een 

evaluatiemoment ontstaat tussen ouder(s) en kind. Uw kind vertelt a.d.h.v. gemaakt werk waar 

het de afgelopen tijd mee bezig is geweest en hoe dit is gegaan. De leerkracht is in het lokaal 

op de achtergrond aanwezig en kan eventuele vragen beantwoorden. U zult begrijpen dat 

tijdens de inloop geen privacy-gevoelige aangelegenheden aangekaart kunnen worden. Hiervoor 

kunt u natuurlijk altijd een aparte afspraak maken. De eerstvolgende inloop is 14 februari 

2017.  

 

CARNAVAL 

Op donderdagmiddag van 13.15 uur tot 15.15 uur 23 februari vieren de kinderen van groep 1-2 

in hun klas “een soort van” carnaval. De kinderen mogen deze middag verkleed komen, er zal 

een modeshow zijn en een spelletjesmiddag. De kleuters die op donderdag overblijven kunnen 

zich tussen de middag verkleden en dan zorgen wij ervoor dat ze eventueel geschminkt 

worden. De leerlingen van groep 1 en 2 hebben op vrijdag 24 februari vrij.  

 

Op vrijdag 24 februari vieren de groepen 3 t/m 8 carnaval op De Borgwal. De dag begint 

gewoon om 8.30 uur. Afhankelijk van de komst van de Piejassen maken wij het programma 

voor deze dag. Meer informatie volgt nog in een aparte brief. 12 uur zal voor alle kinderen de 

vakantie beginnen. 

 

We willen alle ouders vragen geen confettispuitbussen en speelgoedwapens mee naar 

school te geven. 

 

PASEN 

Wij vragen alvast hulpouders voor de paasviering van vrijdag 14 april aanstaande. Wij vragen 

hulp voor de groepen 1 t/m 4 tijdens het paasontbijt en de rest van de ochtend om in de 

klassen te helpen. Er wordt dus hulp gevraagd van 8:30u tot 12:00u.  

Graag opgeven bij de OR,   ordeborgwal@delinge.nl 

 

WINTERSIGNALERING GROEP 3 

In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het toetsen en welke toets er in iedere 

groep wordt afgenomen. Daarbij staat ook dat de wintersignalering waarbij de AVI/DMT 

wordt afgenomen in de week van 13 februari wordt afgenomen. Dat is niet juist, deze toets 

wordt een week eerder afgenomen namelijk maandag 6 februari. Juf Carla is deze dag ook op 

school en zal de toetsen 1 op 1 afnemen.  

 

 

 

 

mailto:ordeborgwal@delinge.nl
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RAPPORTEN 

Alle leerkrachten zijn heel erg druk met de rapporten die over 2 weken mee naar huis gaan 

met alle leerlingen. Op donderdag 16 februari ontvangen zij namelijk het winterrapport. De 

laatste maanden hebben wij met het team gekeken naar het rapport van De Borgwal. Wij 

hebben enkele aanpassingen gedaan en ook de lay-out is iets veranderd. De grootste 

verandering is voor jullie als ouders! Naast het ingevulde leerkrachtengedeelte, het eigen 

stuk van de leerlingen is er dit jaar een ook stukje dat jullie als ouders kunnen invullen: wat 

vinden jullie van het winterrapport van jullie kind(eren)! Een mooie klus voor de 

carnavalsvakantie! 

 

VEEL ZIEKE LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN 

Op De Borgwal ervaren wij momenteel dat de griepepidemie nog niet voorbij is. Behalve dat er 

veel kinderen ziek zijn, zijn er ook leerkrachten die getroffen worden. Leerkrachten 

werkzaam op De Borgwal, maar ook veel zieken bij de invalpool. Dat maakt dat er niet altijd 

vervanging geregeld kan worden. Is dit het geval, dan zullen wij dit intern proberen op te 

lossen, om te voorkomen dat we groepen naar huis moeten sturen.    
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 16 februari 2017 
 


