
Infobrief nummer 8, 2022-2023
AGENDA…

Ma. 19-12-2022 Di. 20-12-2022

Potje

Wo. 21-12-2022 Do. 22-12-2022

Continurooster tot

14.00 uur voor alle

groepen.

Kerstviering op De

Borgwal van 17.00 -

19.30 uur.

Vr. 23-12-2022

12.00 uur

kerstvakantie!

Kerstvakantie tot en met zondag 8 januari 2023

Ma. 09-01-2023 Di. 10-01-2023

Potje

Inloop groep 1/2A, 7

en 8

Wo. 11-01-2023 Do. 12-01-2023

Inloop groep 1/2B,

3, 4 en 5

Nieuwe infobrief

komt uit

Vr. 13-01-2023

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Uit het inspectierapport;

● Veel nieuwe leerlingen op De Borgwal;

● Studiedag 6 december;

● Dalton: bezoek Rene Berends en publicatie in Daltonvisie;

● Mededeling carnaval;

● Data en tijden inloop;

● Nieuw thema: vogels!

JARIGEN

DECEMBER 2022

19 Kees Groep 3

24 Siem Groep 4

24 Fiep Groep 4

27 Isis Groep 7

29 Sam Groep 8

30 Sed Groep 1A

JANUARI 2023

4 Daniek Groep 8

11 Julian Groep 7

12 Teddie Groep 1b

13 Jayden Groep 5
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DE RODE LOPER GAAT UIT VOOR….

Wij willen Sed (groep 1A), Teddie (groep 1B), Nailah (groep 2A), Benjamin (groep 2A), Lucien

(groep 5), Sanne (groep 6) en Nicole (groep 7) van harte welkom heten bij ons op De Borgwal.

Wij wensen jullie een heel gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school.

VANUIT IB: NIEUWE LEERLINGEN OP DE BORGWAL

De afgelopen tijd hebben wij verschillende nieuwe leerlingen welkom mogen heten bij ons op De

Borgwal. Niet alleen leerlingen die bij ons op school zijn gestart in groep 1, maar ook leerlingen

die in andere groepen zijn ingestroomd.

Wij hanteren hiervoor altijd een duidelijke procedure waarbij we zorgvuldig afwegen of De

Borgwal inderdaad de geschikte onderwijsplek is. Allereerst gaan wij in gesprek met de nieuwe

leerling en ouders. Ook wordt contact gelegd met de huidige of vorige school van de leerling om

informatie uit te kunnen wisselen die voor ons van belang is. Vervolgens komt de nieuwe leerling

in ieder geval twee dagen meedraaien in de groep. Gedurende deze dagen bekijken wij of wij

deze leerling het onderwijs kunnen bieden dat hij of zij nodig heeft, zonder daarbij de groep

tekort te doen. Na het meedraaien volgt een gesprek waarin wij een besluit nemen over het

plaatsen van de leerling. Op deze manier zorgen wij dat we een weloverwogen beslissing nemen

wanneer nieuwe leerlingen een overstap willen maken naar De Borgwal.

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 kwaliteitsgebieden en standaarden.

De eerste twee kwaliteitsgebieden, het onderwijsproces en veiligheid en schoolklimaat, zijn

in eerdere infobrieven toegelicht. Het derde kwaliteitsgebied is resultaten. Vanwege de

covid pandemie is dit niet beoordeeld.

Daarom staan we nu als laatste stil bij het kwaliteitsgebied sturen, kwaliteitszorg en

ambitie. Dit kwaliteitsgebied wordt beoordeeld op basis van 3 standaarden. Eerder

bespraken wij visie, ambities en doelen. We zullen nu stilstaan bij de uitvoering en

kwaliteitscultuur.

Uit het inspectierapport:

Er heerst een uitstekende professionele kwaliteitscultuur

Het bestuur geeft daarover in de zelfevaluatie aan dat De Borgwal een professionele en veilige

leer- en verbetercultuur heeft en gericht is op continu leren en ontwikkelen. Dat beeld hebben

wij bevestigd gekregen. Door gericht samenwerken met diverse externe partijen en bewust

benutten van individuele talenten, kunnen leraren zich bezighouden met het primaire

onderwijsproces en de dingen waar zij goed in zijn. De door het bestuur genoemde voorbeelden

als inzet van leraren voor muziek, cultuur, ICT, of als specialist Daltononderwijs zijn zichtbaar in

de praktijk. De directie staat daarbij open voor initiatieven uit het team. Daarnaast investeert de

school in een teamontwikkeltraject om optimale samenwerking te behalen en 'teamflow' aan te

boren. De drive om te leren en te verbeteren hebben wij teruggehoord in alle gevoerde

gesprekken. Al met al vinden wij dat er een uitstekende professionele kwaliteitscultuur heerst

binnen de school.

2
Infobrief schooljaar 2022-2023 ‘Samen de beste versie van jezelf’



Wat merken onze teamleden hiervan?

Het team is vorig schooljaar gestart met een teamtraject, begeleid door Kim Schamp-Doornenbal

van 2B Unique. Kim vertelt hoe zij kijkt naar de professionele cultuur en de ontwikkelingen

hierin binnen het team.

“Het schooljaar zijn we op 26 augustus gestart met een teamdag van het traject van goed naar

goud en flow. Practice what you preach! Dat doen jullie als mens/leerkracht en als team! 2B

Unique mocht het team van De Borgwal begeleiden tijdens de teamdag in augustus.

Een ontzettend gedreven team met veel unieke en authentieke mensen. Diverse talenten,

kwaliteiten, doorzettingsvermogen en, niet te vergeten, humor. Tijdens de teamdag is er

gewerkt met bokscoaching en paardencoaching waarbij we hebben ingezoomd op focus,

vertrouwen, grenzen stellen en het behalen van flow. Als team is er veel openheid en heeft

iedereen in het team zijn individuele groeimogelijkheden gezien en omgezet in actie. Dit zorgt

voor nog meer gedrevenheid, met momenten grenzen aangeven en innoveren.

De stip op de horizon is gezet. De teamdoeldoelen zijn scherpgesteld (bijv. schoolplein: was in

eerste instantie een onbegonnen pad, maar werd uitgewerkt tot een concreet plan met acties).

Tijdens het werken met boksen en paardencoaching heeft ieder teamlid gewerkt aan zijn eigen

leiderschap en ontwikkelpunten. Dit wordt tijdens individuele coachsessies verder uitgewerkt.

Een team dat zelf met de billen bloot durft te gaan is een voorbeeld voor niet alleen de

kinderen maar zeer zeker ook voor de gehele context (intern en extern)

Er is veel incasserings- en doorzettingsvermogen. Het naar buiten treden, ook op social media,

gaat vanuit de missie en visie en niet zozeer meer over resultaat. Juist over datgene waar jullie

je echt door onderscheiden. Dat is jullie kracht, die jullie nog meer mogen laten shinen!”

NPO: STUDIEDAG 6 DECEMBER 2022

Op dinsdag 6 november heeft er een studiedag voor het team plaatsgevonden. ‘s Morgens zijn

wij verder gegaan rondom het thema meer- en hoogbegaafdheid. Vorig schooljaar heeft Anouk

Mulder ons hier al in meegenomen. Hier wilden wij dit schooljaar graag een vervolg aan geven

om onze expertise verder uit te breiden. We hebben ervaringen uitgewisseld en concrete tips en

ideeën gekregen voor verrijkend materiaal. Hier zullen wij de komende tijd samen verder mee

aan de slag gaan.

‘s Middags stond onze ontwikkeling op het gebied van ICT centraal. In kleine groepjes hebben we

een analyse gemaakt van verschillende thema’s rondom ICT, die we vervolgens met elkaar

hebben gedeeld: wat gaat al goed, wat zijn mooie kansen, wat kunnen we nog verbeteren en

wat zijn mogelijke belemmeringen? De conclusie van deze middag was dat we tevreden mogen

zijn over waar we op dit moment op het gebied van ICT staan. Zo zijn alle teamleden bezig met

scholing in diverse ICT-thema’s en hebben we helder voor ogen hoe we ons verder willen blijven

ontwikkelen.

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

van onze website, maar uiteraard ook even te vragen bij de leerkrachten.
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DALTON

Een tijdje geleden was René Berends bij ons op bezoek. René werkt als docent, opleider en

begeleider bij Saxion Deventer en is mede schrijver van verschillende daltonboeken, zoals “Lef”,

“Focus op dalton” en “Groep 3 daltonproof”.

We hebben samen ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld over het daltononderwijs.

Vervolgens hebben Christine en ik vol trots onze school in bedrijf laten zien en mochten de

kinderen over ons onderwijs vertellen, vragen van René beantwoorden en alles laten zien in de

verschillende klassen.

René was razend enthousiast over de dingen die hij zag. Met name het werken met de

doelenkaarten en de betrokkenheid en zelfstandigheid van onze kinderen vond René mooi om te

zien. Ook het verhaal over het ontstaan van Borgie en hoe wij alle leerlingen van onze school

hierbij betrokken hebben (mede eigenaar maakten) sprak hem erg aan.

Ik had de eer om een stuk te schrijven over onze doelenkaarten in het tijdschrift voor

Daltononderwijs genaamd; “Daltonvisie”. Annemieke heeft hierbij geholpen. Dit artikel zal in

het decembernummer worden gepubliceerd en komt zeer binnenkort uit. Hieronder in het

lichtblauw een kleine vooruitblik op het stuk, dat ik volledig met jullie zal delen zodra we de

papieren versie op school ontvangen.

Het maakt mij trots om te zien hoe het team van De Borgwal het werken met de doelenkaarten

heeft opgepakt en hoe betrokken en zelfstandig onze kinderen ermee aan de slag zijn gegaan.

Anne Willemsen, daltoncoördinator.

BETER TE VROEG DAN TE LAAT.. MEDEDELING CARNAVAL

Met eerst nog de kerstdagen in het vooruitzicht lijkt het misschien nog ver weg, maar toch

kijken we er al naar uit om in het nieuwe jaar op vrijdag 17 februari Carnaval te vieren op De

Borgwal! Vanuit de carnavalscommissie willen wij jullie er alvast op wijzen dat op deze dag alle

leerlingen om 12.00 uur uit zijn en kunnen gaan genieten van de carnavalsvakantie. Daarnaast

zijn op deze ochtend ook alle leerlingen van groep 1 van harte welkom om dit feestje met ons

mee te vieren!
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INLOOP

De week na de kerstvakantie staat er in iedere groep weer een inloop gepland. De kinderen

kunnen jullie op dat moment de klas laten zien. Hieronder kunnen jullie per klas zien op welke

dag de inloop gepland staat.

Groep 1/2A Dinsdag 10 januari 2023, 15.15 - 15.45 uur

Groep 1/2B Donderdag 12 januari 2023, 15.15 - 15.45 uur

Groep 3 Donderdag 12 januari 2023, 15.15-15.45 uur

Groep 4 Donderdag 12 januari 2023, 15.15 - 15.45 uur

Groep 5 Donderdag 12 januari 2023, 15.15 - 15.45 uur

Groep 6 Maandag 16 januari 2023, 15.15 - 15.45 uur

Groep 7 Dinsdag 10 januari 2023, 15:15 - 15:45 uur

Groep 8 Dinsdag 10 januari 2023, 15.15 - 15.45 uur

THEMA VOGELS

Na de kerstvakantie gaan we met de hele school aan de slag met

het thema vogels. We gaan met de kinderen vogels spotten, we

leren over de vogeltrek en juf Monique en meester Sam zorgen

voor creatieve lessen waar de vogel centraal staat. Voor dit

thema zijn we op zoek naar het boek: Vogels in Nederland

(cadeau van de Postcodeloterij). Andere boeken of vogel spullen

zijn natuurlijk ook welkom zodat we de klassen voor dit nieuwe

thema kunnen inrichten!

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 12 januari 2023.
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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/

