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AGENDA…

Ma. 17-01-2022 Di. 18-01-2022

Potje

Adviesgesprekken

groep 8

Wo. 19-01-2022

Schoolfruit

Adviesgesprekken

groep 8

Do. 20-01-2022

Schoolfruit

Adviesgesprekken

groep 8

Vr. 21-01-2022

Schoolfruit

Ma. 24-01-2022 Di. 25-01-2022

Potje

Wo. 26-01-2022

Schoolfruit

Do. 27-01-2022

Schoolfruit

Nieuwe infobrief

gaat uit

Vr. 28-01-2022

Schoolfruit

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Dalton → kwartiertjesrooster;

● OR, vrijwillige ouderbijdrage;

● MR;

● Cito M-toetsen;

● NPO: Samenwerking met het WKRU.

JARIGEN

JANUARI

15 Sytske Groep 8

16 Pleun Groep 8

16 Noud Groep 3

17 Isabel Groep 5

20 Hugo Groep 6

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

NIEUWE LEERLINGEN

Wij willen Sofia, groep 1A, van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school!

LEERLINGENRAAD

Morgen, vrijdag 14 januari, staat er weer een leerlingenraadvergadering op de planning. In de

volgende infobrief volgt hiervan de uitwerking.

DALTONBASISSCHOOL DE BORGWAL NU OOK OP INSTAGRAM

De Borgwal heeft tegenwoordig ook een Instagram account! Wil je ons volgen? Leuk!

Zoek dan op daltonbasisschooldeborgwal.
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DALTON: KWARTIERTJESROOSTER

Naar aanleiding van het werken met doelenkaarten en het gegeven dat onze leerlingen steeds

meer inzicht krijgen in wanneer ze wel of geen uitleg nodig hebben, zijn we voor de

kerstvakantie gestart met het werken volgens een “kwartiertjesrooster”. In de Daltonwereld

een bekend begrip. Hieronder zie je hoe een kwartiertjesrooster eruit ziet.

Op het kwartiertjesrooster kunnen de leerlingen zien welke instructie (gericht op welk doel)

de leerkracht gaat geven. Ze kunnen naar aanleiding van het resultaat op hun doelenkaart voor

zichzelf bepalen of deze instructie al dan niet belangrijk is om te volgen. Nu bepalen de

leerkrachten dit nog, maar met de nodige begeleiding is het de bedoeling dat onze leerlingen

dit uiteindelijk zelf kunnen inschatten.

Vanaf groep 3 hangt het kwartiertjesrooster op het bord. Leerlingen weten wanneer ze bij de

leerkracht worden verwacht voor instructie en kunnen de rest van de tijd zelf indelen om te

werken aan hun eigen doelen op de weektaak. “Zo zijn kinderen niet alleen eigenaar van het

leren leren, maar ook van de indeling van hun dag.”

OR

Hebben jullie de vrijwillige ouderbijdrage al betaald? Hiermee bekostigd de OR alle

activiteiten die zij samen met het team van De Borgwal organiseren, zoals het bezoek van

Sinterklaas en zijn pieten, de cadeautjes, het kerstontbijt. Voor de komende periode staan

carnaval en Pasen op de planning.
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MR

Onze school is deze week na een extra lange kerstvakantie weer open gegaan en alle groepen

krijgen weer fysiek onderwijs. De MR is verheugd dat dit weer mogelijk is, ook al is het met

extra regels. Wij duimen dat de scholen de rest van dit schooljaar open mogen blijven. De

komende periode blijven wij met het team en de directie meedenken over het vormgeven van

het onderwijs in deze tijd.

Aankomende maandagavond 17 januari vindt er weer een vergadering van de MR plaats. De

agenda voor dit overleg staat op de MR-webpagina

(https://www.borgwal.nl/wp-content/uploads/2022/01/11012022-Agenda-MR-3-maandag-17-j

anuari-2022.pdf). Vanwege de huidige corona maatregelen is deze vergadering online. Mocht

je de vergadering digitaal willen bijwonen, dan kun je je aanmelden via

mrdeborgwal@delinge.nl .

NPO: SAMENWERKING MET HET WKRU

Zoals jullie weten werken wij al een aantal jaren samen

met het WKRU (Wetenschapsknooppunt Radboud

Universiteit) aan het ontwikkelen van lesmateriaal naar

aanleiding van een wetenschappelijk onderzoek. In de

eerste helft van het schooljaar maken we kennis met

de wetenschappers en het onderzoek en maken we

samen met de medewerkers van het WKRU en de prijswinnaars van het betreffende

onderzoek de lessen. In maart-april geven we de lessen in de groepen, waarna de leerlingen

een eigen onderzoek uitvoeren binnen dit onderwerp. Daarna evalueren de leerkrachten met

het WKRU de hele cyclus en wordt er een boek gemaakt (‘Wetenschappelijke doorbraken in

de klas’) van dit geheel, waarmee andere scholen aan de slag kunnen.

Inmiddels is het boek naar aanleiding van het onderzoek van vorig schooljaar

(Neustussenschotcorrectie) klaar. We zijn enorm trots op het resultaat. De leerkrachten van

groep 6, 7 en 8 bereiden zich nu voor op de Winterschool. Dit is een (online) bijeenkomst voor

belangstellenden, waarin we vertellen over de lessen en het onderzoek en hen zelf een deel

van de lessen laten ervaren. Afgelopen maandag was de try-out, op woensdag 2 februari is de

Winterschool.

Wilt u hier meer over lezen, kijk dan op https://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/ Inmiddels

is ook de hele cyclus voor het volgende onderzoek weer opgestart.

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, en onze Instagram

pagina daltonbasisschooldeborgwal worden 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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CITO M-TOETSEN

Zoals u weet werken we op De Borgwal met het zogenaamde Cito Volgsysteem voor het

basisonderwijs. Hiermee volgen we als school de leervorderingen van onze kinderen. Zo

krijgen we inzicht in de resultaten op leerling-, groeps- en schoolniveau.

Na analyse van de resultaten weten we als school wat dit betekent voor het aanbod van ons

onderwijs voor de komende periode aan alle kinderen. Welke onderdelen hebben nog herhaling

nodig? Wat wordt er al wel en wat nog niet beheerst? En ook: wat zijn de nieuwe doelen die

we willen behalen met de kinderen? De resultaten geven ons dus vooral inzicht in hoe wij ons

onderwijs nog beter af kunnen stemmen op datgene wat onze leerlingen nodig hebben.

Omdat de resultaten altijd worden vergeleken met landelijke normeringen, is het belangrijk

dat de toetsen op eenzelfde wijze worden afgenomen. Toch zijn er een aantal uitzonderingen

mogelijk voor o.a. kinderen met dyslexie of kinderen met andere specifieke

onderwijsbehoeften.

Twee keer per jaar worden de Cito toetsen afgenomen: de M(midden)-toetsen na de

kerstvakantie (eind januari- begin februari), en de E(eind)-toetsen na de meivakantie (eind

mei- begin juni). Deze toetsen worden verspreid over een periode van drie weken. De toetsen

die worden gemaakt, zijn spelling, rekenen-wiskunde en begrijpend lezen. Ook zullen in alle

klassen de leestoetsen (DMT, woorden lezen en AVI, teksten lezen) worden afgenomen.

De M-toetsen voor de groepen 3 t/m 7 stonden voor dit jaar gepland van 17-1 t/m 04-2.

Echter, omdat alle kinderen een verlengde kerstvakantie hebben gehad waarin ze drie weken

niet op school zijn geweest, vinden wij het voor hen erg snel om al na één week op school met

de toetsperiode te starten. Wij hebben er daarom als team voor gekozen om de toetsperiode

een week op te schuiven, waardoor deze plaats zal vinden van 24-1 t/m 11-2. Dit geeft de

kinderen en ons als team de ruimte om weer met elkaar op te pakken waar we gebleven zijn,

en op een rustige manier aan de toetsen te beginnen.

Omdat wij ervoor hebben gekozen om de toetsperiode een week te verplaatsen, zal ook de

datum waarop de kinderen het winterrapport mee naar huis krijgen, niet op 17-2, maar een

week later, op donderdag 24-2, zijn. In dezelfde lijn zullen ook de driehoeksgesprekken

worden verplaatst. Vanwege de voorjaarsvakantie die plaatsvindt van 28-2 t/m 4-3, zullen

deze in de week na de vakantie gepland worden, van 7-3 t/m 11-3.

Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat wij heel veel waarde hechten aan een brede

ontwikkeling van al onze leerlingen. Dat betekent dat wij veel oog hebben voor vaardigheden

en vakgebieden die de Cito toetsen niet kunnen meten. Wij besteden bijvoorbeeld volop

aandacht aan sport en spel, muziek, en ontdekkend en onderzoekend leren. Deze onderdelen

worden niet getoetst, maar worden wel vermeld op het rapport.

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 27januari 2022.
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