
Infobrief nummer 22, 2020-2021
AGENDA…

Ma. 05-07-2021

Juf Wendy

afwezig

Meester Stijn in

groep 1/2B

Di. 06-07-2021

Potje

13.15 - 15.15 uur

doorschuifmiddag,

huidige groep 8 vrij

Wo. 07-07-2021 Do. 08-07-2021

Musical groep 8

Juf Annemieke in

groep 7

Infobrief over de

feestweek komt

uit

Vr. 09-07-2021

Groep 8 start om

10.00 uur

Meester Stijn in

groep 7

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Babynieuws;

● MR: regelluwe dagen en onderzoek;

● Plannen NPO;

● Regelluwe dagen 18 en 21 juni 2021;

● WKRU, opname videoportret;

● Interim bestuurder;

● 4 bijlagen.

WAT FIJN!

Een beetje gek was het wel afgelopen maandag. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 konden voor

schooltijd gewoon spelen op het plein. Iedereen speelde door elkaar heen, juffen en meesters

liepen weer buiten. Voor sommige nog wat onwennig, voor anderen een groot feest. Wat was

het fijn dat we weer ‘gewoon’ konden starten. Wij hopen dat dit zo blijft!

JARIGEN

JULI

4 Piet Groep 4

8 Fedde Groep 2A

8 Juf Noortje

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe! GEFELICITEERD!
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BABYNIEUWS

Juf Karen en haar vriend Tom zijn zaterdag 19 juni

de trotse ouders geworden van Siem! Wij wensen

jullie heel veel geluk met deze nieuwe wereldburger!

MR: REGELLUWE DAGEN EN MR-ONDERZOEK ONDER OUDERS

De Borgwal heeft als excellente school vier schooljaren deelgenomen aan het rijksexperiment

‘Regelluwe Scholen’.

Het team van leerkrachten en ondersteunend personeel heeft de ruimte die het

rijksexperiment bood, benut om onder meer het ‘onderzoekend leren’ te introduceren,

zichzelf te scholen in ICT-vaardigheden ten behoeve van onder meer digitaal onderwijs, het

selecteren van nieuwe lesmethoden voor bijvoorbeeld methode voor Topografie ‘Topomaster’

en ‘het leren lezen’ en het verbeteren van het leerlingvolgsysteem waardoor het begeleiden en

ondersteunen van individuele leerlingen nog beter gaat.

Het rijksexperiment is inmiddels afgerond en De Borgwal heeft dan ook vanaf komend

schooljaar geen Regelluwe Dagen meer.

Zoals ook in een eerdere fase is toegezegd, wil de MR evalueren hoe de regelluwe dagen zijn

ervaren door ouders. Maar, wat de MR nog belangrijker vindt, is het in kaart brengen hoe

ouders in de toekomst betrokken willen worden bij school. Lees meer over het

rijksexperiment ‘De Regelluwe School’, de evaluatie en het MR-onderzoek in de brief vanuit

school (bijlage) en in de aparte MR-mail.

DALTON

Het einde van het schooljaar is in zicht.

Alle gegevens worden verzameld en de leerkrachten gaan aan de slag met de overdracht van

jullie kinderen naar hun nieuwe meester of juf.

Met deze gegevens zullen de leerkrachten nieuwe instructie groepjes (op 3 niveaus) maken en

de weektaken inrichten. Op naar een goede start van het komende schooljaar.

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. De

taak die de kinderen daarbij gebruiken is de drager van de te leren vaardigheden en kennis.

Deze taak is op maat gesneden voor de kinderen zodat deze doelmatig en functioneel bezig

zijn.

Er is sprake van effectiviteit en doelmatigheid als alle kinderen de kans krijgen zich optimaal

te ontwikkelen.

Dit doen wij door gebruik te maken van de zeven principes van handelingsgericht werken

(HGW).

1) De onderwijsbehoeften van de kinderen staan centraal, er wordt gedifferentieerd op

instructieniveau, de leertijd en de uitdaging die een kind nodig heeft.
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2) Afstemming en wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving; de groep, de

leerkracht, de school en de ouders/verzorgers.

3) De leerkracht doet ertoe. Hij stemt af op de verschillen tussen kinderen en maakt zo

het onderwijs passend.

4) Positieve aspecten zijn van groot belang. Niet alleen de positieve aspecten van het

kind, maar ook dat van de leerkracht, de groep, de school en de ouders/verzorgers. Als

de leerkracht een negatief beeld heeft van een kind, dan ziet hij vaak alleen maar het

negatieve gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag.

5) Constructieve samenwerking tussen school en ouders/verzorgers.

6) Doelgericht werken.

7) De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken

gemaakt.

NPO

Als school zijn wij constant in ontwikkeling. Wij blijven kritisch kijken naar wat onze

leerlingen nodig hebben en stemmen ons onderwijs daarop af.

Voor komend schooljaar hebben wij de volgende doelen geformuleerd;

1. Leerlingen gaan meer doelgericht werken, zodat de motivatie en betrokkenheid

wordt vergroot. Het streven moet niet zijn het aftekenen van de taken op de

weektaak, maar het behalen van leerdoelen. Wanneer heb je een doel behaald? We

gaan succescriteria met leerlingen vaststellen. Heb je een doel behaald, dan kan je

deze aftekenen en bekijken we wat het volgende leerdoel wordt.

2. Leerlingen krijgen meer eigenaarschap (Dalton). We gaan werken met zogenaamde

'voortoetsen' zodat voorafgaand aan een lessenserie leerlingen zelf vast kunnen

stellen welke doelen ze al beheersen en welke doelen nog niet. Afhankelijk van de

scores op de voortoetsen bepaalt een leerling (al dan niet samen met de leerkracht)

of instructies en infoefening van de aangeboden leerdoelen van de lessenserie nog

nodig zijn en welke niet. In het laatste geval, zullen andere leerdoelen en

succescriteria worden geformuleerd. Er zit door de leerjaren heen een opbouw van

sturing, naar gedeelde sturing naar zelfsturing. We laten leerlingen niet in één keer

los, maar doen dit stap voor stap. Daarbij blijven wij differentiëren. De ene leerling

kunnen wij in groep 1 al eigenaarschap geven, terwijl we bij een andere leerling tot

en met groep 8 blijven sturen. Wij kijken goed naar wat een leerling hierbij nodig

heeft.

3. Bewegend leren krijgt volgend schooljaar meer aandacht. De leerkrachten zullen

hier samen met meester Sam aandacht aan gaan besteden.

4. Na de zomervakantie starten we met TopOntdekkers in groep 1 tot en met groep 8.

TopOntdekkers is nieuw en vervangt TopOndernemers.

Na een pilot hebben we besloten dit door de hele school in te gaan zetten, waardoor

de thema’s in de hele school gelijk lopen en zichtbaar zullen zijn. Binnen

TopOntdekkers komt eveneens het onderdeel Onderzoekend Leren aan de orde,

waardoor een verbinding met onze samenwerking met het WKRU plaatsvindt.

Kinderen leren middels TopOntdekkers werken aan eigen doelen op het gebied van

kennis, onderzoeken, samenwerken etc.

Naast TopOntdekkers gaan de kinderen vanaf groep 5 aan de slag met TopCanon.

Ze verwerken de opdrachten in een eigen TopCanon Doeboek en creëren zo in groep

5 t/m 8 hun eigen geschiedenis Portfolio van de 50 vensters van de Canon van

Nederland.

De kaarten van TopTechneut zijn eveneens beschikbaar voor alle groepen en kunnen

als extra uitdaging worden ingezet.

Het komende schooljaar zal gebruikt worden op de nieuwe methode verder te

implementeren.
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5. Wij gaan werken met een zogenaamd wisselklassysteem. Leerlingen krijgen een

dagdeel per week in een subgroep les van de eigen groepsleerkracht, juf Annemieke

of meester Stijn. De leerlingen werken dan in een kleine(re) groep aan specifieke

leerdoelen. Juf Annemieke legt de focus vooral op begrijpend lezen en rekenen,

meester Stijn geeft leerlingen uitdagende leerdoelen passend bij de ontwikkeling

van de leerlingen en de groepsleerkracht besteedt aandacht aan wisselende doelen

afhankelijk van de behoefte van leerlingen. De naam 'wisselklas' zegt het al, per

periode (zomer-herfstvakantie, herfst-kerstvakantie, kerst-meivakantie,

mei-zomervakantie) bekijken wij waar welke leerling baat bij heeft en wordt een

nieuwe groepsindeling gemaakt. Met deze manier van werken, komen wij beter

tegemoet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen en

voorkomen wij dat de groep een 'duiventil' wordt van leerlingen die uit- en invliegen

i.v.m. alle vormen van extra begeleiding. Afgelopen jaren was dit wel het geval en dat

gaf onrust in de groepen.

6. Het dyslexieprotocol treedt in werking. Leerlingen die IV- of V-scores behalen op

lezen en spelling, krijgen vanaf groep 3 extra begeleiding op deze gebieden. Mocht

na twee periodes van 20 weken intensieve begeleiding blijken dat deze begeleiding

geen of nauwelijks effect heeft, dan raden wij ouders aan om een Dyslexie

Onderzoek uit te laten voeren. De ouders van leerlingen die in aanmerking komen

voor deze extra begeleiding, worden hiervan door de groepsleerkracht op de hoogte

gebracht. De begeleiding wordt gegeven door juf Noortje. Met de leerlingen bij wie

dyslexie is vastgesteld, gaan wij in gesprek (samen met ouders) om te bekijken welke

compenserende middelen er eventueel vanaf groep 6 ingezet moeten worden. Denk

hierbij aan TextAid of aangepaste vormen van toetsen (mondeling, vergroot,

enzovoort).

7. ABC coaching: Om de kinderen nog beter te kunnen ondersteunen in onderwerpen als

weerbaarheid, zelfvertrouwen, aangeven van (online) grenzen, ontdekken van

talenten en de overgang naar de middelbare school, zullen we na de zomer

schoolbreed gaan starten met jaarlijkse trainingen vanuit de Oerkracht Academie,

onderdeel van Agogisch Buiten Centrum (ABC) Bemmel. Het zijn op zich staande

trainingen, maar vormen uiteindelijk (schoolbreed) een geheel. Zowel binnen het

schooljaar als in de totale basisschoolperiode. We doen dit spelenderwijs, in

beweging en bij voorkeur buiten of in de gymzaal.

8. Met ons gedreven team willen we werken aan een nog sterkere teamcultuur, waarbij

we een ieders talent en potentieel ontdekken en volledig benutten en onze ambities

behalen. Dit vraagt vertrouwen, heldere communicatie, en elkaar op een dieper

niveau leren kennen. Waardoor we alles uit ons team halen.

Het aankomende schooljaar 2021/2022 starten wij, het gehele team van De Borgwal,

met een high impact teamontwikkeltraject “Je team van GOED naar GOUD &

FLOW”. Tijdens dit traject zullen we onder andere onze collectieve ambitie van De

Borgwal verder ontwikkelen. Binnen dit traject wordt gewerkt aan het vergroten en

aanboren van het individuele potentieel, optimale samenwerking en het behalen van

teamflow waardoor er excellente teamprestaties worden behaald.

Op naar een excellent, sterk en krachtig team met een duurzaam teamflowklimaat.

Om bovengenoemde te kunnen bekostigen, worden onder andere de vrijgekomen NPO-gelden

ingezet. De medezeggenschapsraad is meegenomen in deze plannen.

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! Wanneer u geen FaceBook heeft, kunt u via onze website

toch alle berichten volgen. Checkt u ook regelmatig de jaarkalender middels de link op de

eerste pagina?
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STUDIEDAG 18 JUNI 2021

Vrijdag 18 juni stond er een studiedag gepland voor alle leerkrachten. De leerlingen waren

deze dag vrij. Tijdens deze dag hebben wij in de ochtend het hele project over het

neustussenschot geëvalueerd met het Radboud Science Team. Samen met Niels van Heerbeek

en Marouska Rovers hebben wij de lessen die op De Borgwal zijn gegeven rondom hun

onderzoek besproken en aangescherpt. Dit voor het boek dat uitgegeven gaat worden in

januari 2022. Ook hebben wij de Winterschool op de universiteit voorbereid. Een zinvolle

bijeenkomst.

In de middag stond er een scholing gepland rondom ICT. Juf Gerda en juf Rianne hebben ons

alle functies van Prowise en Google op de Chromebooks laten zien, zodat ook onze nieuwe

collega’s hier goed mee kunnen werken. Zo hebben zij ons meegenomen in het gebruik van de

Google Agenda en lieten zij alle opties zien die het werken met de digitale omgeving van

Topontdekkers biedt, bijvoorbeeld de kindvriendelijke zoekmachine en de database van

prachtige digitale boeken waar kinderen gemakkelijk en veilig zelf informatie kunnen vinden.

STUDIEDAG 21 JUNI 2021

Maandag 21 juni stond de laatste regelluwe dag op het programma. Het team heeft deze dag

alle toetsen van de afgelopen periode geanalyseerd, de schoolscan gemaakt en dit allemaal

ingepast in de plannen voor het NPO zodat de start van het schooljaar 2021-2022 vanaf dag 1

goed kan verlopen. Alle plannen voor het NPO zijn zo goed als af. Volgend schooljaar zullen wij

hier in elke infobrief op terugkomen.

WKRU

Maandagmiddag 28 juni zijn 4 leerlingen uit groep 7 samen met

juf Christine naar Nijmegen geweest. Zij hebben op de

universiteit 1 van de winnaars geïnterviewd van de Radboud

Science Awards. Of wij ook echt gekoppeld worden aan dit

onderzoek wordt nog bekend gemaakt. Het videoportret dat is

gemaakt wordt vertoond tijdens de uitreiking van de awards in

september. Groep 8 zal daarbij aanwezig zijn.

OPGAVE BROERTJES EN ZUSJES

Zijn er nog broertjes of zusjes van leerlingen bij ons op school die volgend schooljaar 4 jaar

worden? Mocht dit het geval zijn en u heeft uw zoon/dochter nog niet opgegeven, dan

verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Wij zijn al bezig met de planning voor

komende schooljaren en kunnen dan rekening houden met aantallen instromers. Het

inschrijfformulier is te downloaden via de website van school, of u kunt een papieren versie

vragen aan de leerkracht van uw kind. Alvast dank hiervoor!!

LEKKER LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die

nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip!

Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en

luisterboeken op een telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie

zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen

gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met

boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of

verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online

Bibliotheek-app!

NIEUWE INTERIM BESTUURDER
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Vorige week zijn jullie op de hoogte gebracht over de afwezigheid van onze directeur

bestuurder Theo Pruyn. Vanaf 1 juli is Rob Niehe als interim bestuurder aangesteld om de

dagelijkse gang van zaken binnen stichting De Linge te leiden.

ZOMERAANBOD THEATERSCHOOL HAKOENA 2.0

Na het succes van vorig jaar is er dit jaar weer een Hakoena Zomerweek, een week vol

plezier theater en film maken voor kinderen in de leeftijd vanaf zes jaar en voor het

maken van de film zelfs tot 25 jaar. “Het is een week waar vooral plezier voorop staat.

Kinderen gaan met een mentor aan de slag om in 4 dagen tijd een musical op de planken

te zetten. Een andere groep ontwikkelt in een week tijd een prachtige film.”

Voor degenen die zin hebben om deze zomer weer een week lang creatief aan de slag te gaan

dan is er goed nieuws. Net als vorige jaar biedt Hakoena weer de Hakoena Zomerweek. Bij de

Musicalweek, wordt er een week lang gedanst, gezongen en geacteerd. In vier dagen werken

aan een presentatie die voor publiek wordt gespeeld. Een gezellige week waarin plezier en

passie voor musical voorop staan.

Docent en coördinator Kaylee Eggenhuizen: “We hebben gemerkt dat de kinderen enorm

gemotiveerd zijn. Iedereen die haar aan deelneemt deelt dezelfde passie. Het geeft een

kampgevoel, zonder dat ze blijven slapen. Op de dag van de uitvoering zijn de kinderen gewoon

bij elkaar de haren aan het vlechten en aan het make-uppen en dat soort dingen. De oudste

kinderen bekommeren zich om de jongste kinderen. Dat geeft een enorm

saamhorigheidsgevoel.”

“Hetzelfde gebeurt eigenlijk bij de filmweek, waarbij ze in een week tijd een film maken.”

Vertelt Koen Logtens, eigenaar en docent van Hakoena. “Kinderen van 12 tot en met jong

volwassenen van 25 jaar zitten samen met vier docenten in een groep. Onze ervaring is dat dit

heel goed samengaat en elkaar juist versterkt. In vijf dagen tijd wordt er vanuit een

verhaallijn een film gemaakt die bestaat uit verschillende scenes. Uiteindelijk wordt de film

gepresenteerd bij het Hoogeerd. Deze presentatie volgt hoogstwaarschijnlijk in september.

De reacties van vorig jaar waren erg positief. We zagen de leerlingen groeien. We creëren

bewust een veilige en prettige omgeving waarin iedereen ze konden zichzelf zijn. We zagen

ook soms zelfs bijna een transformatie van introvert naar extravert ontstaan. Ouders die

verwonderd waren over hun eigen kinderen en daar kunnen wij als docenten dan weer enorm

van genieten.”

Voor de ‘Hakoena Musical Zomerweek geldt; week 29 en 34 zit al helemaal vol, maar in week

31, respectievelijk 3 augustus t/m vrijdag 6 augustus zijn nog enkele plekken vrij. Hakoena

Short Film Summer Special 2.0’ staat gepland voor week 31, 26 juli t/m 30 juli. Wil jij een

inschrijfformulier voor de 'Hakoena Zomerweek'? Mail dan naar:

zomerweekhakoena@gmail.com Wil jij een inschrijfformulier voor de ‘Hakoena Short Film

Summer Special 2.0'? Mail dan naar: shortfilmsummerspecial@gmail.com

BIJLAGEN BIJ DEZE INFOBRIEF

● Brief De Borgwal, regelluwe dagen;

● Eindrapportage monitor onderzoek experiment regelluwe dagen;

● Kamerbrief afronding experiment regelluwe dagen.

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief, over de feestweek, komt uit op donderdag 8 juli 2021.
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