
Infobrief nummer 1, 2022-2023
AGENDA…

Ma. 05-09-2022

Informatieavond

groep 3, 4 en 7

Di. 06-09-2022

Schoolfruit

Potje

Informatieavond

groep 8

Wo. 07-09-2022

Schoolfruit

Informatieavond

groep 5 en 6

Do. 08-09-2022

Schoolfruit

Informatieavond

groep 1/2A en B

Vr. 09-09-2022

Ma. 12-09-2022 Di. 13-09-2022

Schoolfruit

Potje

Wo. 14-09-2022

Schoolfruit

Do. 15-09-2022

Schoolfruit

Nieuwe infobrief

komt uit

Vr. 16-09-2022

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Even voorstellen: Meester Tim;

● Zo gaan we met elkaar om;

● Uit het inspectierapport;

● Vanuit IB;

● Vaste gezinscoach;

● Schoolfruitproject.

JARIGEN

SEPTEMBER

7 Sep Groep 1A

7 Luuk Groep 6

8 Bram Groep 6

10 Kezia Groep 8

11 Liam Groep 6

12 Meester Vincent

13 Juf Annelies Groep 1/2

14 Juul Groep 3

15 Jinne Groep 4

NIEUWE LEERLINGEN

Wij willen Zoë en Riv (groep 1/2B) van harte welkom heten op De Borgwal. Wij wensen jullie

heel veel plezier bij ons op school!
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EVEN VOORSTELLEN: MEESTER TIM

Hoi, ik ben Tim Brugman. Wellicht heeft u mij al zien lopen, maar ik ben de nieuwe LIO-stagiaire

in groep 8. Zelf ken ik De Borgwal maar al te goed. 10 jaar geleden dacht ik mijn laatste dag te

hebben gehad op De Borgwal in groep 8, maar nu mag ik zelf aan de slag als meester. Ik heb

enorm veel zin in dit jaar en kijk er naar uit om alle leerlingen beter te leren kennen en te

helpen!!!

POTJE

Elke dinsdag komt 'het potje' langs in de klassen. Het potje is een spaarpotje voor

ons Plan Nederland kind: Pascaline uit Burkina Faso. Iedereen is vrij om een

bijdrage te leveren. De opbrengst in de maanden juli en augustus was 12,70 euro .

Dit bedrag komt geheel ten goede aan Plan Nederland.

ZO GAAN WE MET ELKAAR OM

Na de zomervakantie is het voor de meeste kinderen weer even wennen om naar school te gaan.

Naast de doorgaande lijn van de methodes hanteren wij op De Borgwal ook een doorgaande lijn

van afspraken omtrent positief gedrag. Door dezelfde afspraken en bewoordingen in alle groepen

te gebruiken, zorgen wij ervoor dat ook deze overgang voor een kind zo klein mogelijk is. De

kinderen kennen immers de regels nog van vorig schooljaar.

In de eerste week van het schooljaar zijn naast de algemene schoolafspraken ook in elke groep

klassenafspraken opgesteld met het uitgangspunt hoe de kinderen in de klas op een positieve

manier met elkaar omgaan. In de meeste groepen zijn deze klassenafspraken al ondertekend en

in de klas opgehangen, zodat ze voor de leerlingen zichtbaar zijn.

Na een positieve evaluatie zullen dit schooljaar de begeleidingsmomenten van ABC coaching

worden voortgezet. Over de inhoud van deze begeleidingsmomenten wordt u in de komende

Infobrieven op de hoogte gehouden.

Wij hopen er met elkaar een leerzaam schooljaar van te maken waarbij elk kind met een veilig

gevoel naar school gaat en daardoor alles uit zichzelf kan halen!

UIT HET INSPECTIERAPPORT

Op 17 maart 2022 heeft de Inspectie van het Onderwijs De Borgwal bezocht. Gedurende deze

dag hebben de inspecteurs onze school beoordeeld op vier verschillende kwaliteitsgebieden. Er

is gekeken naar het onderwijsproces, de veiligheid en het schoolklimaat, de onderwijsresultaten

en als laatste naar het sturen, de kwaliteitszorg en ambities. Elk van deze vier

kwaliteitsgebieden is opnieuw verdeeld in verschillende standaarden. Wij zullen jullie de

komende tijd meenemen in de beoordelingen van de inspectie op deze vier kwaliteitsgebieden

en standaarden.

Het eerste kwaliteitsgebied, het onderwijsproces, is beoordeeld op basis van 5 standaarden: het

onderwijsaanbod, zicht op ontwikkeling en begeleiding, het pedagogisch-didactisch handelen, de

onderwijstijd en de afsluiting. Eerder hebben wij het onderwijsaanbod toegelicht. Wij zullen nu

stilstaan bij het zicht op ontwikkeling en begeleiding.
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Uit het inspectierapport:

Volgen van leerlingen leidt tot afstemmen

We waarderen de standaard Aanbod als Goed.

We waarderen de standaard Zicht op ontwikkeling als Goed. Met het bestuur vinden wij dat leraren

van de school door de gestructureerde en nauwgezette aanpak goed zicht hebben op de ontwikkeling

en leerbehoefte van elke leerling. Leraren analyseren en evalueren de behaalde resultaten op groeps-

en individueel niveau. Daarbij stelt de school ambitieuze streefdoelen. Dit doet zij niet alleen voor de

vakken taal en rekenen, maar ook op het vlak van motoriek, sociaal emotionele ontwikkeling en

muzikale ontwikkeling. De school volgt de motorische vaardigheden van kinderen bijvoorbeeld met een

daarvoor ontwikkelde scan. Op basis van deze evaluaties worden onderwijsplannen,

leerkrachthandelen of ondersteuning en begeleiding aangepast. Leraren stemmen daarbij af met de

kwaliteitsmedewerker onderwijs. Leerlingen leren zo al vroeg om eigen doelen te stellen, daar

zelfstandig aan te werken en te reflecteren op behalen daarvan. Dit is zichtbaar in de weektaken,

doelenkaarten en portfolio’s van leerlingen. Hierdoor werken zij aan ontdekken, ontwikkelen en

inzetten van eigen talenten.

Zoals omschreven in het inspectierapport, volgen wij al onze leerlingen zorgvuldig. Niet alleen

cognitief, maar ook op sociaal-emotioneel en bijvoorbeeld motorisch vlak. Wij nemen toetsen af

om vervolgens met de gegevens aan de slag te gaan. Ze geven ons, samen met onze observaties,

informatie over waar een kind staat en wat het kind op dat moment nodig heeft. Ook onze

leerlingen leren dat het stellen van doelen, het evalueren en reflecteren belangrijk zijn.

Wat merken de leerlingen hiervan?

Bas en Max (groep 8): de doelenkaarten vinden wij fijn, want je kan kijken hoeveel je al weet.

Je kan goed zien hoeveel je vooruit bent gegaan. Wij kijken iedere vrijdag naar onze weektaak.

Je denkt na over hoe het gegaan is en wat je de volgende keer anders kan doen. We schrijven

mee aan ons rapport, omdat de juffen en meesters niet altijd alles kunnen weten wat er in ons

hoofd zit. Zo kunnen wij schrijven hoe wij erover denken.

VANUIT IB

Op onze school werken een intern begeleider (Annemieke Keersmaekers) en een

kwaliteitsmedewerker onderwijs (Lizet Kranen). Wat houden deze functies eigenlijk precies in?

Lizet is als kwaliteitsmedewerker vooral beleidsmatig met onderwijs bezig. Met een

helicopterview kijkt zij naar de hele school en denkt mee over mogelijke verbeterpunten. Zij

schrijft daar vervolgens plannen voor en helpt het team bij de implementatie, evaluatie en

borging. Daarnaast ondersteunt Lizet, daar waar nodig, Annemieke bij haar werkzaamheden op

De Borgwal. Annemieke heeft als intern begeleider vooral coördinerende en begeleidende taken

op onze school, die met name gericht zijn op de juiste zorg en ondersteuning voor de leerlingen.

Zij helpt leerkrachten en ouders bij eventuele vragen over kinderen. Zij voert ook gesprekken

met leerlingen, leerkrachten en ouders om samen toe te werken naar passend onderwijs voor

ieder kind. De leerkracht is voor leerlingen en ouders altijd het eerste aanspreekpunt. Mocht dit

niet voldoende blijken, dan kan de leerkracht of een ouder Annemieke benaderen voor

ondersteuning.

EEN VASTE GEZINSCOACH VOOR DE BORGWAL

De Borgwal heeft een vaste gezinscoach: Ilse Jansen. Elke vrijdagochtend is Ilse bij ons op De

Borgwal van 08.00 uur tot 12.00 uur. In de bijlage bij deze infobrief vindt u hier meer informatie

over.
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DALTON

Waarom hebben wij een leerlingenraad?

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een eigen stem hebben binnen De Borgwal, dit om

de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kinderen bij de school te vergroten. We willen

graag weten wat er leeft en speelt onder de kinderen. Door het oprichten van een

leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en meedenken

over schoolse zaken. Zo ondervinden de leerlingen wat realistisch en haalbaar is. Dit alles om de

kwaliteit van De Borgwal te bevorderen. Wanneer de leerlingenraad heeft vergaderd, zullen de

notulen in de infobrief verschijnen. In infobrief 3 kunt u lezen welke leerlingen dit schooljaar in

de leerlingenraad deelnemen.

Aankomende week zullen we in de groepen 4 t/m 8 verkiezingen houden voor de leerlingenraad

van dit schooljaar.

Wat is belangrijk en welke kwaliteiten moet je bezitten om in de leerlingenraad te komen? Dit

zijn onderwerpen waar de kandidaten (leerlingen geven zichzelf op) over na gaan denken. Zij

vullen thuis een formulier in. De leerlingen presenteren zichzelf aan de hand van dit formulier in

de eigen groep en vervolgens wordt er in iedere groep gestemd op 2 geschikte kandidaten.

Hier zie je 2 leerlingen die zichzelf presenteren voor de groep.

MR

Na een fijne vakantie start ook de MR vol enthousiasme aan het nieuwe schooljaar, met nieuwe

voorzitter Sanne van Kempen. De eerste vergadering van de MR staat eind september gepland.

Net zoals vorig jaar zullen de agenda’s en notulen op de site van De Borgwal gepubliceerd

worden. Ook zullen we jullie regelmatig via de infobrief op de hoogte houden.

OR

De vakantie is weer voorbij, wat hebben we genoten. De scholen zijn weer begonnen en zo ook

de Ouderraad. Wij zijn blij te melden dat wij met de komst van Sylvia, moeder van Liselotte uit

groep 3, weer helemaal compleet zijn. En we kijken uit naar een nieuw schooljaar met alle

leuke activiteiten die er op de planning staan. Zijn er vragen of ideeën, u kunt ons altijd

aanspreken op het plein of een mailtje sturen naar ordeborgwal@delinge.nl
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SCHOOLFRUITPROJECT

Ook dit schooljaar zijn wij weer ingeloot voor het schoolfruitproject. Dit project start in de

week van 5 september. De schoolfruitdagen worden dinsdag, woensdag en donderdag. Wij zullen

weer in de week voorafgaand via Parro laten weten welk fruit er zal worden aangeboden. Lust je

kind dit fruit niet, geef dan ander fruit mee.

OPGAVE BROERTJES EN ZUSJES

Wij krijgen de laatste tijd veel aanmeldingen voor de komende schooljaren. Ontzettend fijn en

ook nodig om enkele groepen te kunnen blijven formeren. Wij willen graag voor de broertjes en

zusjes van onze huidige leerlingen een plek vrijhouden. Staan zij nog niet aangemeld bij ons,

dan willen wij jullie vragen dit te doen middels een aanmeldformulier. Deze zijn te downloaden

via onze website, maar uiteraard kunt u deze ook even vragen bij de leerkrachten.

WEBSITE

Neemt u eens een kijkje op onze website, www.borgwal.nl . Er zijn weer veel nieuwe dingen

toegevoegd. Ook de Facebookpagina van De Borgwal, Daltonbasisschool De Borgwal, en onze

Instagrampagina, Daltonbasisschool de Borgwal, worden wekelijks voorzien van nieuwtjes! Ook is

De Borgwal te vinden op LinkedIn, waar u ons kunt volgen.

Wanneer u geen Facebook, Instagram of LinkedIn heeft, kunt u via onze website toch alle

berichten volgen. Checkt u ook regelmatig de jaarkalender middels deze link (ook te vinden op

de eerste pagina van onze website)?

Daltonbasisschool De Borgwal Website Borgwal Bemmel

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 15 september 2022.
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http://www.borgwal.nl
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=delinge.nu_iocnicrclkva7lo4u2s4t7uudg@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://www.borgwal.nl/

