
Infobrief nummer 9, 2022-2023
AGENDA…

Ma. 16-01-2023

11.45 uur verrassing

voor alle leerlingen!

Di. 17-01-2023

Potje

Wo. 18-01-2023 Do. 19-01-2023

Koffiemoment met

de MR, 08.30 - 09.30

uur

Vr. 20-01-2023

Ma. 23-01-2023 Di. 24-01-2023

Potje

Wo. 25-01-2023 Do. 26-01-2023

Nieuwe infobrief

komt uit

Vr. 27-01-2023

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Uit het inspectierapport (de laatste!);

● Schooltuintjes;

● Koffiemoment met de MR;

● Carnaval 2023;

● Cito-toetsen.

JARIGEN

JANUARI

14 Guusje Groep 8

16 Noud Groep 4

17 Isabel Groep 6

18 Maas Groep 1B

20 Hugo Groep 7

22 Amy Groep 8

26 Isa Groep 8

27 Liv Groep 1B

DE RODE LOPER GAAT UIT VOOR….

Wij willen Maas (groep 1B) en Liv (groep 1A) van harte welkom heten bij ons op De Borgwal. Wij

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

POTJE

Elke dinsdag komt in de klassen het spaarpotje langs voor ons Plan International kind, Andrea.

Alle leerlingen zijn vrij om iets te doneren in het potje. In december hebben we €17,65.

gespaard. Dit bedrag komt geheel ten goede aan Andrea. DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN

HET POTJE MAG!

VERHUUR

De Borgwal heeft een popcornmachine en een lasergame set te huur voor (kinder)feestjes.

Interesse in de popcornmachine? Mail meester Vincent → v.jansen@delinge.nl

Interesse in lasergame set? Mail meester Sam → s.tai-tin-woei@delinge.nl
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UIT HET INSPECTIERAPPORT: de laatste!

Op 17 maart 2022 heeft de Inspectie van het Onderwijs De Borgwal bezocht. Onze school is

gedurende deze dag beoordeeld op vier verschillende kwaliteitsgebieden. Er is gekeken naar

het onderwijsproces, de veiligheid & het schoolklimaat, de onderwijsresultaten en als

laatste naar het sturen, de kwaliteitszorg & ambities. Elk van deze vier kwaliteitsgebieden is

opnieuw verdeeld in verschillende standaarden. Wij hebben jullie de afgelopen tijd

meegenomen in de beoordelingen van de inspectie op deze kwaliteitsgebieden en

standaarden.

Het laatste kwaliteitsgebied is sturen, kwaliteitszorg en ambitie. Dit kwaliteitsgebied

wordt beoordeeld op basis van 3 standaarden. Eerder bespraken wij de standaarden visie,

ambities & doelen en uitvoering & kwaliteitscultuur. Als laatste uit het inspectierapport

besteden wij nu aandacht aan de standaard evaluatie, verantwoording & dialoog. Op dit

gebied zijn wij beoordeeld met een voldoende.

Uit het inspectierapport:

In de zelfevaluatie waardeert het bestuur de standaard Evaluatie, verantwoording & dialoog als

Goed. Wij hebben echter geen eigen aspecten van kwaliteit opgehaald waarmee de school meer

doet dan de wettelijke basiskwaliteit. Het team kan zich nog meer bewust worden van wat ze

goed doen en daarmee ook naar buiten treden. Er zijn tal van voorbeelden die inspirerend kunnen

zijn voor anderen.

Hoe werken wij aan het naar buiten brengen van wat wij op De Borgwal doen?

Het inspectiebezoek heeft ons doen inzien dat wij inderdaad meer mogen stilstaan en onze

successen mogen vieren. Dit hebben wij bijvoorbeeld uitgebreid gedaan nadat we opnieuw

het predicaat Excellente school ontvingen, maar dit zijn we ook continu gaan doen door te

werken met onze trots-op-borden, die worden gedeeld op het scherm in de hal.

Daarnaast mogen we meer naar buiten treden met alles wat wij op school ondernemen. Wij

zijn vorig jaar gestart met onze Linkedin-pagina, waar we inmiddels meer dan 380 volgers

hebben! Op deze manier kunnen wij, naast de infobrief en onze andere

social-mediakanalen, delen waar wij op school mee bezig zijn. Via deze weg zijn al

verschillende collega’s van andere scholen bij De Borgwal langs geweest. Andere manieren

waarop we meer zijn gaan delen, zijn bijvoorbeeld de bijdrage van juf Anne aan het

tijdschrift Daltonvisie en het meedenken over het sportakkoord van de gemeente

Lingewaard. Wij zullen de komende tijd uiteraard door blijven gaan met alles wat we

hebben ingezet om bewust te vieren en te delen.

SCHOOLTUINTJES

Afgelopen zaterdag heeft de schooltuin werkgroep  een start gemaakt om

de schooltuintjes winterklaar te hebben. Deze groep is op zoek naar

enthousiaste (groot)ouders die af en toe eens willen helpen in de diverse

schooltuintjes op De Borgwal. De hulp kan ook eenmalig zijn, zoals bijv.

met snoeien. Heb je een gaatje in je agenda en lijkt het je leuk om eens

te helpen, spreek dan een van ons aan en we maken een afspraak om te

kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Je mag ook een mailtje

sturen naar: barbaramaiburg@gmail.com

Groetjes, Berti, Erik en Barbara
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KOFFIE EN INLOOP MR OP DONDERDAG 19 JANUARI

Op donderdag 19 januari is er koffie & inloop van de MR op de Borgwal.

Tussen 8.30 en 9.30 uur zullen twee MR ouder-leden aanwezig zijn in de hal van de school, waar

je langs kunt gaan om even in gesprek te gaan. In de MR zit zowel vertegenwoordiging van

ouders als leerkrachten. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van de

school over allerlei (beleids)zaken.

Misschien heb je als ouder vragen aan ons, wil je eens kennismaken, heb je tips of is er een

onderwerp waarvan je graag zou willen dat we het eens in de MR bespreken, kom gerust langs.

Vanuit het thema communicatie zijn we dit jaar bezig met het nadenken over de verschillende

vormen van communicatie met ouders vanuit De Borgwal (communicatie met de MR en met de

school (in brede zin), waarbij we zowel kijken naar huidige ouders als ook potentiële nieuwe

ouders). Dit koffie & inloopmoment op 19 januari is een uitprobeersel om te kijken of hier

interesse voor is vanuit jullie als ouders.

Dus heb je een vraag, wil je eens kennismaken of wil je met ons in gesprek? Wees welkom op

donderdag 19 januari om 8.30 uur in de hal van de school.

Heb je andere vragen of wil je contact met ons, spreek ons aan op het schoolplein of mail ons op

mrdeborgwal@delinge.nl.

CARNAVAL 2023

In de vorige infobrief hebben wij al gecommuniceerd

dat we op vrijdag 17 februari Carnaval zullen vieren

op De Borgwal. Zoals aangegeven zijn op deze dag alle

leerlingen om 12.00 uur uit. Hiervan zijn de BSO’s op

de hoogte gebracht. Daarnaast zijn op deze ochtend

ook alle leerlingen van groep 1 van harte welkom om

dit feestje met ons mee te vieren! Graag horen de

leerkrachten van groep 1 via het kindgesprek in Parro

welke leerlingen uit groep 1 deze dag op school zullen

zijn. Op deze dag mogen alle leerlingen verkleed naar school toe komen. Er zijn mooie prijzen te

verdelen voor de meest originele, mooie of gekke carnavalsoutfit! T.z.t. zullen jullie in Parro nog

een herinnering krijgen.

CITO-TOETSEN

Op De Borgwal werken we met het Cito Leerlingvolgsysteem. Hiermee volgen we de

leervorderingen van onze leerlingen. Wat wordt er al wel en wat nog niet beheerst? Wat zijn de

nieuwe doelen die we willen behalen met de leerlingen? De resultaten geven ons vooral inzicht

in hoe wij ons onderwijs nog beter af kunnen stemmen op datgene wat onze leerlingen nodig

hebben.

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

kerstvakantie, en de E(eind)-toetsen na de meivakantie. 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.

Van 23 januari tot en met 10 februari zullen wij in de groepen 3 tot en met 7 (groep 8 heeft

recent al een aantal toetsen gemaakt) de M-toetsen afnemen.
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Naast de Cito-toetsen die binnenkort plaatsvinden, maken de leerlingen gedurende het jaar

regelmatig methodetoetsen. Het verschil is dat methodetoetsen alleen aangeboden stof van de

afgelopen periode (een aantal weken) toetsen. De Cito-toetsen worden maar tweemaal per jaar

afgenomen en meten dus de leervorderingen over een veel langere periode. Daarnaast komen in

een Cito-toets ook altijd een aantal onderdelen aan bod die nog niet in de klas zijn aangeboden.

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

ontwikkeling van onze leerlingen. Dat betekent dat wij ook vaardigheden en vakgebieden die de

Cito-toetsen niet kunnen meten, van groot belang vinden. Dit bespreken wij ook met onze

leerlingen. Wij besteden bijvoorbeeld volop aandacht aan sport en spel, muziek, en ontdekkend

en onderzoekend leren. Deze onderdelen worden niet getoetst, maar zult u wel terugzien op het

rapport.

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 26 januari 2023.
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