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Basisschool Schreuder:
een dynamische en lerende school die elk kind tot volle ontplooiing kan laten komen
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Belangrijke data
Ma. 01-02: Digitale informatiebijeenkomst voor oriënterende ouders (9-10u)
-OR- vergadering
Wo. 03-02: Dag van de basisschool (9.30-12.00u): digitale infobijeenkomst voor
oriënterende ouders met medewerkers van de gemeente/toelatingsbeleid en
medewerkers van scholen
Wo. 10-02 t/m di. 16-02: Advies-gesprekken groep 8 (online)
Vr. 19-02: Lesdag i.p.v. studiedag (indien geen lockdown)
- Nieuwsbrief 8 uit

Welkom nieuwe leerlingen
De volgende leerling is in de afgelopen maand op Schreuder gestart:
Dameen Jajcanin in groep 1B.
We wensen Dameen een gezellige en leerzame tijd toe op onze school!

1

KOM gesprek en portfolio
In de jaarplanning staan de KOM-gesprekken genoteerd in weken van 3 maart t/m 12 maart. KOM staat voor
Kind-Ouder-Medewerker. Vanuit Schreuder doen we dit aan de hand van het KOM-gespreksformulier dat
voorafgaand aan het gesprek is ingevuld en naar aanleiding van het eerste rapport.
Vanuit de Vlinderboom zijn de leerlingen gewend om te werken met een portfolio. In het portfolio worden
werkjes bewaard waar het kind trots op is en graag wil laten zien. Daarnaast vult de leerling een zelfevaluatieformulier in waarin hij/zij aangeeft of de gestelde doelen zijn behaald per (hoofd)vak. Ook vult de
leerkracht een formulier in over o.a. de werkhouding.
Vanaf dit eerste rapport van basisschool Schreuder gaan we een mooie mix maken van al het goede dat
Instituut Schreuder en Vlinderboom hebben ontwikkeld: het portfolio van basisschool Schreuder.
Door de lockdown zal dit portfolio wel een aangepaste invulling krijgen omdat er weinig/geen werkjes van de
leerlingen zijn die we in die korte tijd kunnen laten zien/ meegeven. Ook zal er nog geen zelfevaluatieformulier ingevuld zijn omdat deze niet klaar is voor de lesmethoden die we op Schreuder
hanteren.
Verder ziet het portfolio in een witte multomap* er als volgt uit:
• Portretfoto van de leerling
• Toelichting op schoolrapport
• Schoolrapport (resultaten inclusief werkhouding)
• Uitdraai Cito-toetsen
• Groepsfoto
• Ingevuld KOM-gespreksformulier
• Eventueel werkjes waar leerling trots op is
Het ingevulde KOM-gespreksformulier wordt gebruikt voor de gesprekken die online worden gehouden.
*De leerlingen die vorig jaar op de Vlinderboom hebben gezeten, zorgen ervoor dat hun portfolio mee naar
school wordt genomen zodat de invulling voor dit rapport kan worden toegevoegd.
Voor de leerlingen van groep 1/2 werken we nog niet met een portfolio. De leerlingen uit deze groep krijgen
een plakboek met een verzameling van gemaakte werkjes. Wel houden we ook met hen een KOM-gesprek.

TSO handboek
Voor het overblijven tussen de middag heeft de school een handboek opgesteld waarin wordt beschreven:
• Hoe TSO wordt geregeld,
• Welke regels er worden gehanteerd,
• Hoe de TSO-medewerkers worden getraind en
• Wat wordt gedaan wanneer er sprake is van gevaarlijke situaties of ontoelaatbaar gedrag.
Dit handboek kunt u terugvinden in het besloten deel van de website: www.basisschoolschreuder.nl-> Over
de school-> documenten. En dan logt u in. De inlogcode vindt u in de mail.
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Ouderbetrokkenheid
Gevraagd: ouders voor de werkgroep Ouderbetrokkenheid!
Ouderbetrokkenheid gaat over de mate waarin en manier
waarop de ouders betrokken zijn bij de ontwikkelingen van
hun kinderen op hun school. Het gaat dus om ontwikkelingen
van het individuele kind. Doel is dat de ouders betrokken zijn
want dit heeft positieve invloed op de leerontwikkelingen
van het desbetreffende kind. Denk aan; weten welke projecten / tafels / thema's spelen op dit moment, het
KOM gesprek, afspraken tussen ouder en leerkracht over bv thuis extra oefenen...
De werkgroep ouderbetrokkenheid wil samen met een aantal ouders aan de slag om samen de voorwaarden
te creëren zodat de ouderbetrokkenheid wordt verhoogd binnen school.
In de werkgroep zitten momenteel twee leerkrachten en tot nu toe een ouder. Wij zijn opzoek naar ouders
die willen deelnemen aan deze werkgroep. Het heeft onze voorkeur dat elke bouw, regulier
en unIQ vertegenwoordigd zijn.
Wij vragen van ouders mee te denken, stukken door te nemen en plannen te ontwikkelen om de
ouderbetrokkenheid school breed te verhogen. We komen een aantal malen per schooljaar bij elkaar.
Voor opgave, vragen en bij interesse graag een mailtje naar: mirjam.kane@amosonderwijs.nl

Stand van zaken – lockdown school
We sluiten deze vrijdag alweer de vierde week van de lockdown na de kerstvakantie af. Samen met de week
voor de kerst en de vakantie zelf betekent dit voor de leerlingen dat zij al zeven weken niet op school zijn
geweest! En voor u als ouders betekent dit dat uw kind(-eren) al zeven weken in en rond het huis verblijft.
Naast het eigen werk (thuis), het huishouden, een vader of moeder zijn voor je kind, bent u ook volop bezig
om het onderwijs op afstand te begeleiden...... Een enorme uitdaging voor het hele gezin. Dat het in veel
thuissituaties steeds meer begint te ‘piepen te kraken’ merk ik aan de toename van aanvragen voor
noodopvang (let wel: opvang, geen onderwijs!)

Voor al die vaders en moeders: Chapeau voor u!
U verricht een geweldige inspanning! Hou vol!
De leerkrachten zien ook mooie dingen ontstaan tijdens deze lockdown. Veel leerlingen zijn nu meer
‘aangehaakt’ tijdens de online lessen en er wordt af en toe ook tijd ingeruimd om een informeel klein
gesprekje tussen juf en kind te houden. De leerkrachten zelf zijn inmiddels een stuk vaardiger geworden
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vergeleken met de eerste lockdown. Ook zien ze dat de relatie tussen ouder en kind groeit: er is tijd voor
elkaar en kinderen bloeien daarvan op! Toch willen we het liefst weer gewoon open om alle kinderen weer
volwaardig les te kunnen geven.
Sommige ouders vragen zich af of wij, als onderwijsprofessionals, nu eerder geïnformeerd worden over de
berichtgeving over de scholensluiting of –opening. Maar dat is helaas niet zo. Wij horen de informatie op
hetzelfde moment als u: op het nieuws, als er al wat informatie ‘uitlekt’ en dan officieel tijdens de
persconferenties. We wachten de persconferentie van volgende week dan ook in spanning af.
Samen met u hoop ik van harte dat wij volgende week te horen krijgen dat het basisonderwijs vanaf 9
februari a.s. weer open mag en dat we de leerlingen weer op school mogen verwelkomen.
We missen ze!

Personeel
•

•
•

Meester Bram werkt hard aan zijn herstel en is in de afgelopen weken al een paar keer op school
geweest. We hopen dat zijn herstel steeds meer mogelijkheden gaat bieden om uiteindelijk weer de
gymlessen te kunnen verzorgen. Na de lockdown zal er nog worden gewerkt met een invalgymdocent.
Juf Evelyn (groep 5) is ook hard aan het werk om te herstellen, maar heeft nog wel een weg te gaan.
Juf Bettina en meester Wilko nemen de vervanging op zich en daar zijn we superblij mee!
Juf Lara (groep 6/7u en 7/8u) is helaas nog niet hersteld. Tijdens de lockdown zorgen meester Pieter
Jan en juf Hester ervoor dat het online lesprogramma voor de groepen door kan gaan en dat is heel
fijn. We zijn nog bezig met de vervanging/ terugkeer van juf Lara, na de lockdown. Daar is op dit
moment nog geen duidelijkheid over. Ouders van groep 6/7u en 7/8u worden daarover
geïnformeerd.
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KleintjeZuid KDV - Noodopvang
Noodopvang bij KleintjeZuid
Vanaf 16 december 2020 zijn wij gestart met het aanbieden van noodopvang
bij KleintjeZuid. Wij ontvangen de gehele week kinderen en op de dinsdagen
en donderdagen begeleiden wij het online lesgeven vanuit de school.
Wij zijn ontzettend blij met de samenwerking met de leerkrachten en
natuurlijk ook om een grote groep kinderen te kunnen ontvangen en ouders
met cruciale beroepen hierdoor te kunnen ontlasten.
Wij hopen snel weer voor alle kinderen onze deuren te mogen openen. Via
onze KleintjeZuid Instagram account worden er dagelijks activiteiten, filmpjes en ideeën gedeeld om samen
deze tijd door te komen: instagram.com/kleintjezuid.
Na de lockdown
Er zijn nog plekken beschikbaar op onze naschoolse opvang en halve dagopvang.
Mocht u interesse hebben in een virtuele rondleiding of bent u benieuwd naar ons beleid en services. Laat
het ons weten via museumkwartier@kleintjezuid.nl of 020-2091330.
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MR oudergeleding:

Ouderraad:

Frank Reef/voorzitter: frankreef@gmail.com
Bram Wijngaarden/secretaris:
dwijngaa@gmail.com
Sophie de Wijs/lid: sophiedewijs@gmail.com

Tessa Reef: voorzitter
Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad

Vertrouwenspersoon AMOS:
Minke Fuijkschot: m.fuijkschot@hetabc.nl

MR personeelsgeleding:
Ellen van de Geer (groep 7)
Jacobien Gerbrandy (groep 3)
Roos Schouw (4/5U)
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