
BESTE OUDER 

Beste ouder, 

Een nieuwe, hele volle Schepelweyzer deze keer. Er staat informatie in over het tevredenheidsonderzoek wat 

aankomende week van start gaat, over de afname van de Cito’s, een terugblik op de thema avond, het 

vakantierooster voor 2019-2020 en een kijkje in het nieuwe koersplan van onze stichting.  

Veel leesplezier! 

Tevredenheidsonderzoek 2019 

Iedere twee jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats onder ouders en kinderen van onze school. Het doel 

van het onderzoek is te horen wat u van de school van uw kind(eren) vindt. Wij willen onder meer van u weten wat u 

vindt van het onderwijs, de algemene ontwikkeling van uw kind op school, de communicatie, de voorzieningen en de 

sfeer. Als wij weten wat ouders van de kwaliteit van onze school vinden, kunnen wij gericht werken aan de 

verbetering van de kwaliteit. Net als twee jaar geleden, laten wij het onderzoek uitvoeren door DUO 

Onderwijsonderzoek & Advies. U krijgt hier via de mail nog meer informatie over. 

Periode Cito  

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de Midden afname van de Cito toetsen. De kinderen uit de 

groepen 2 t/m 7 hebben voor verschillende vakgebieden toetsen gemaakt. Deze toetsen staan los van de methode- 

toetsen die ze gedurende het jaar door krijgen.  

Het afgelopen jaar is de normering door Cito aangepast van scores E t/m A naar scores V t/m I. In de praktijk zien we 

dat de nieuwste normering soms wat verwarring kan brengen m.b.t. de scores. Een “oude C-score” bijvoorbeeld, is in 

de nieuwe normering vaak een IV score. Hier kan de groepsleerkracht u meer over vertellen bij de oudergesprekken. 

 

Wat doen we met de resultaten? 

De resultaten van de toetsen worden ingevoerd in ons leerlingvolgsysteem. Als alle resultaten bekend zijn, worden 

deze ook met onze kwaliteitsondersteuner besproken.  

Dit doen we in de vorm van een groepsbespreking. Uit de groepsbespreking worden weer nieuwe plannen gemaakt 

voor de komende periode. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een vakgebied in een leerjaar of in bepaalde groepen extra 

aandacht nodig hebben. We kijken dan wat nodig is voor de betreffende groep(en) en passen ons aanbod daar dan 

op aan.  

(Opbrengsten bekijken – analyseren--bespreken van opbrengsten met KO-- nieuwe plannen maken) 

Een kleine kanttekening bij de afnames van Cito. 

Met Cito meten we met name de cognitieve (kennis/ inzicht)  kant van de leerling. Om alles ook even in een 

perspectief te plaatsen, zijn er natuurlijk ontzettend veel onderdelen die we niet toetsen. Hele belangrijke 

vaardigheden zoals: 

Creativiteit, flexibiliteit, zelfstandigheid, fantasie, samenwerken, behulpzaamheid, doorzettingsvermogen, 

verantwoordelijkheid, interesse, betrouwbaarheid, vertrouwen, geduld, enthousiasme, eerlijkheid, moed en nog 

veel meer! 

Vaardigheden die uw kind(eren) in hun verdere leven heel hard nodig hebben. En die zijn uiteindelijk misschien nog 

wel het allerbelangrijkste……. 
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Koersplan SKoZok 

Het afgelopen jaar is er door verschillende collega’s uit onze stichting hard gewerkt aan het nieuwe Koersplan. Het 

koersplan vormt de basis voor de “koers” die alle 30 Skozok scholen de aankomende VIER jaar gaan volgen.  

Het nieuwe koersplan is een mooi vervolg op het oude. Bent u benieuwd geworden naar het nieuwe Koersplan. Via 

de volgende link kunt u het lezen: 

KOERSPLAN 2019-2022 

Gepersonaliseerd leren op bs Schepelweyen  Save the date:  vrijdag 22 maart 11.30-12.15 uur  

In onze groepen 5 t/m 8 zijn we steeds meer op een digitale manier bezig met gepersonaliseerd leren. Kinderen 

verwerken oefenstof op eigen niveau via digitale hulpmiddelen. (chromebooks en junior Einstein). Graag willen we 

deze ook een keer echt in de praktijk aan u laten zien.  

Op vrijdag 22 maart a.s. organiseren we om 11.30 uur een presentatie hierover, waarna u vervolgens zelf een kijkje 

in de verschillende groepen kunt nemen. De kinderen kunnen u dan zelf laten zien op welke manier we hier op 

school aan werken. Aansluitend om 12.15 uur is er een open school voor de groepen 1 t/m 4. 

 

Terugblik thema avond Mindset 

Vorige week dinsdagavond hebben een kleine 50 ouders een presentatie bijgewoond 

van Rene Lous. Hij nam alle aanwezigen mee in de wereld van Mindset.  

De kracht van taal is hierin heel erg belangrijk. Zeg je namelijk: Ik kan het niet, of zeg je: 

Ik kan het nog niet. Het woordje nog kan dan echt het verschil maken.   

Ook de leerkuil werd besproken. Een middel wat we ook in onze dagelijkse praktijk 

inzetten. Via de leerkuil kunnen kinderen goed zien waar ze in hun leerproces staan en 

hoe ze zelf “uit de kuil kunnen komen”. Bevraag er uw kind maar eens op? 

Via de volgende link kunt u nog wat foto’s zien van de presentatie.  

FOTO'S PRESENTATIE MINDSET  

Hieronder ook nog een “kleine greep” uit een evaluatie van een aantal aanwezige ouders:  

“Leerzaam, herkenbaar, reality check” 

 “Ik wil het, ik kan het, ik doe het” 

“Leerzaam, humoristisch, herkenbaar, een aanrader!” 

“Interessant, leren omdenken, kind anders benaderen, een positieve draai geven” 

“Goed om te horen en handvatten voor de toekomst” 

“Super leerzaam, stop met curlen en geef complimenten op het proces” 

Herkenbare situaties worden geschetst, inspirerend. Je wordt aan het denken gezet” 

Namens het team, 

Hein Lepelaars 

 

AGENDA 
11 t/m 15 februari   Inschrijven oudergesprekken gr 1 t/m 7 

                                                                       Maandag en dinsdag eerst de ouders met meerdere kinderen.  

                       

Woensdag 13 februari  Studiedag – alle leerlingen vrij 

Donderdag  14 februari  Rapport 

Dinsdag 19 februari  Oudergesprekken gr 1 t/m 7 

Donderdag 21 februari  Oudergesprekken gr 1 t/m 7 

https://www.schepelweyen.nl/-uploads/files/insite/koersplan-skozok-2019-2022.pdf
https://myalbum.com/album/xU0e5kalY08o


VAKANTIE SCHOOLJAAR 2019 – 2020 

 1ste schooldag maandag 19 augustus 2019 

 Herfstvakantie 14 oktober t/m 18 oktober 2019 

 Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

 Carnavalsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 

 2e Paasdag  13 april 2020 

 Koningsdag 27 april 2020 

 Meivakantie 20 april t/m 1 mei 2020 

 Studiedag 4 mei 2020 

 Bevrijdingsdag 5 mei 2020 

 Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 

 2e Pinksterdag 1 juni 2020 

 Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020 

 

GOED GEDAAN 

Van 4 februari t/m 15 februari werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "wat denk ik”.  
Wanneer je bang, boos of verdrietig bent, kun je dat gevoel niet zomaar veranderen. Maar de negatieve gedachten 
die je dan hebt, kun je wel positief leren sturen. Daardoor voel je je rustiger en krijg je meer zelfvertrouwen. 
 
In de klas komt aan de orde: 

 Alles heeft leuke en niet-leuke kanten. Je voelt je fijner als je goed 
op de leuke kanten let. 

 Als er iets misgaat, schrik je en word je vaak bang, boos of 
verdrietig. Dat is heel gewoon. 

 Gelukkig kun je jezelf ook weer kalmeren door tegen jezelf te 
zeggen: “het komt wel goed”. 

 Als je dan weer rustig bent, kun je een slim plan bedenken. 
 
Tips voor thuis: 

 Help uw kind bange gedachten positiever te sturen.  
Begrijp uw kind. 

 Help hem/haar rustig te worden en een “slim” plan te bedenken. 

 Zeg “denk eens positief” wanneer uw kind moppert over kleine  
dingen of twijfelt aan zijn/haar eigen kunnen. 

 Geef zelf ook het goede voorbeeld, wat betreft positief denken en 
oplossingen zoeken. Kinderen leren ontzettend veel van 
voorbeeldgedrag van hun ouders! 

 

 

KUNSTWEKEN - RECTIFICATIE 

Door de kinderen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars als Mondriaan, 
Warhol, Keith Haring, van Gogh, Picasso en Matisse worden leerlingen in hun werk 
geïnspireerd. 
 
In januari 2019 besteden we op school hier aandacht aan. 
Alle groepen maken kennis met een kunstenaar: 
 
groepen 0-1-2: Piet Mondriaan 
groepen 3: Andy Warhol 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6_4Dz_JXfAhXCaVAKHbsxAEkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bsdewindroos.nl/nieuws/kunstweken/&psig=AOvVaw3uzrQRo0bASoYLD9wqZzcx&ust=1544555781396154
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT-LaQ9P_YAhWBLlAKHVAJA-UQjRwIBw&url=http://www.apetrotsekinderen.nl/een-positief-zelfbeeld-tips-beeld/&psig=AOvVaw3wxZzSv1X_MRDVRq1U1NIU&ust=1517409231232144


groep 4a: Keith Haring 
groepen 4b-5-6: Vincent van Gogh 
groepen 7: Pablo Picasso 
groepen 8: Henri Matisse 
 
Van de cultuurcoördinatoren: juf Jantien en juf Helma. 
 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

 
Devin Roberscheuten  1C 
Damian Verspaget  1C 
Liam Verspaget   1C 
 
 

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!! 

 

AFWEZIGEN 

Vrijdag   1 februari Juf Annemarie 3A Juf Joyce 

Maandag   4 februari Juf Jeanne 4A Juf Germa / Juf Joyce 

Dinsdag   5 februari Juf Jeanne 4A Juf  Germa 
 

Woensdag   6 februari Juf Lenny 6B Juf Carolien  
 

Maandag 11 februari Juf Jeanne 
 

4A 
 

Juf Germa / Juf Joyce 

Dinsdag 12 februari Juf Jeanne 
Juf Miranda 
 

4A 
6A 

Juf Germa 
Juf Anita 

 

VERJAARDAGEN  

Februari        Groep 
 
2 Tim Snellen  1/2B 

2 Brian Tholen  7B 

4 Lars Mesman  4B/5B 

6 Antonio Pruymboom  3B 

7 Karan Algoe  1/2B 

8 Celina Meurkens  6A 

8 Amira Sakhi  8A 

10 Dylano Barten  6B 

13 Jaidey Lohman  3B 

 
 
 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 14 februari 2019 op de website. 


