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Beste ouders / verzorgers, 
 

In deze eerste maanden van het nieuwe jaar ontvangen wij u als ouder weer van harte in de school voor allerlei 
bijeenkomsten of gesprekken. Zo is er het rapportgesprek of, voor de ouders van schoolverlaters, het adviesgesprek. 
Op vrijdag 15 februari hopen wij u te ontvangen bij de PBS-oudercontactmiddag.  
Fijn om de betrokkenheid van u allen bij uw kind op dit soort momenten te zien. En grote dank aan alle ouders die zich 
extra inzetten voor onze school, zoals ouders uit de activiteitencommissie (AC), Margreeth (pleegmoeder van Merary uit 
BB 3) die iedere maand een thematafel in de schoolbibliotheek maakt en de bibliotheek samen met andere ouders 
netjes houden, luizenmoeders, klassenouders, leesouders en natuurlijk MR-ouder Bert Voorbraak (pleegouder van 

Merary uit BB 3) die zich al jaren enorm inzet voor het beleid van de school.  

De MR kan nog steeds versterking van een ouder gebruiken. Mocht u betrokken willen zijn bij de school van uw kind en 
het leuk vinden om over beleidszaken mee te denken, meldt u dan aan bij één van onze MR – leden, Marjan Stouten 
(leerkracht OB 3) of Gerda Schelling (leerkracht MB 3).  
 

 
 
 

Ik hoop dat u door het rapportgesprek een goed beeld heeft van de ontwikkeling van uw kind en u samen met de 
leerkracht(en) afspraken maakt over wat wij doen voor onze leerling en u kunt doen voor uw kind. Telkens weer blijkt 
uit onderzoeken dat de ondersteuning van u als ouder/verzorger bij het leren van uw kind van groot belang is voor zijn 

/ haar ontwikkeling.  
 
Renate van der Mooren 
Directeur 
 

 
Opbrengstgericht werken 
In de weken voor de Kerstvakantie en in de eerste weken na de Kerstvakantie zijn de CITO-toetsen weer afgenomen bij 
de leerlingen. De CITO-resultaten zijn bekend en het rapport wordt met u besproken. Wij en u weten wat de 
vorderingen van uw kind zijn en hoe de ontwikkeling de afgelopen schoolmaanden is verlopen. Maar wat zeggen de 
toetsuitslagen? 
De toetsresultaten zeggen iets over de ontwikkeling van uw kind en geven ons informatie over het onderwijs dat wij 

geven op het gebied van lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. De CITO-resultaten verwerken wij in een 
“datamuur”, zodat wij ook op schoolniveau de uitslagen kunnen bekijken en analyseren. Deze “datamuur” kunt u zien 
als een soort “foto” van de school. Een “foto” die ons bijvoorbeeld vertelt hoeveel kinderen volgens onze norm een 
voldoende halen. Wij proberen dan met elkaar te verklaren waarom de resultaten bij de ene groep hoger zijn dan bij de 
andere groep of hoe de leerlingen scoren ten opzichte van hun OPP.  
Daarnaast bekijken wij met elkaar waar wij tevreden over zijn en waar wij nog denken winst te 
kunnen behalen. Naar aanleiding daarvan stellen wij een verbeterplan op. Deze manier van 

omgaan met toetsuitslagen heet “opbrengstgericht werken”.   
 
Wij kijken dus na iedere toetsperiode kritisch naar de resultaten, ons onderwijs en de  
leerlingen. Wij streven er voortdurend naar om onze leerlingen onderwijs te bieden dat 
uitdagend is en hun mogelijkheden optimaal benut. 
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Save the date – onthulling De Gezonde School 

Wij hebben een aanvraag gedaan voor het vignet van de Gezonde School voor het themacertificaat “Bewegen en Sport”. 
Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Zoals op de website van de 
Gezonde School staat draagt een Gezonde School bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de 
schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling: 

 Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter. 

 Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al 

vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze. 

 Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te 

leren. 

 Op een Gezonde School is het prettig leren. Leerlingen en leerkrachten gaan op een plezierige manier met 
elkaar om waardoor een veilig en prettig leef- en leerklimaat ontstaat. 

 Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere leerresultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten. 

 Gezonde school helpt de (gezondheids)verschillen tussen leerlingen te verkleinen. 

 Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale vaardigheden en schoolprestaties, het 
terugdringen van voortijdig schoolverlaten en succesvollere 
loopbanen. 

U kunt meer lezen op de website www.gezondeschool.nl  

Als het vignet aan ons toegekend wordt, krijgen wij éénmalig een 
subsidiebedrag van € 3000,=. Van dit geld laten wij de trappen in de 
school bekleden met “rekensommen”, zodat ook een rekenactiviteit 
aangeboden kan worden met een  lichamelijke activiteit. Verder zijn wij 
aan het oriënteren om een methode aan te schaffen die tijdens of tussen 

les in kleine beweegactiviteiten biedt. En wij zetten zoals u weet 
uitgebreid in op sportclinics en pleinsporten naast de standaard 
gymlessen die iedere groep 2 x per week heeft. 

Het onthullen van het vignet willen wij op een feestelijke manier doen op donderdag 13 maart. U bent om 13:15 uur 
uitgenodigd op het schoolplein waar alle leerlingen van onze school een optreden zullen verzorgen voor 
ouders/opa’s/oma’s of andere geïnteresseerden. Wij hopen op zoveel mogelijk publiek tijdens dit spetterende optreden, 
dus schrijft u het vast in de agenda! 

 

Leerresultaten / opbrengsten schoolverlaters 
De Inspectie van het onderwijs wil van scholen gegevens ontvangen over opbrengsten. Ieder jaar leveren wij gegevens 
aan van onze schoolverlaters. In januari 2013 heeft de inspectie een “norm” opgesteld voor het speciaal 
(basis)onderwijs. De inspectie wil weten wat het gemiddelde IQ is van schoolverlaters. Hieraan gekoppeld is een tabel 
waarin staat aangegeven welke gemiddelde toetsscore minimaal gehaald moet zijn op de CITO toets rekenen / 
wiskunde, begrijpend lezen en technisch lezen (AVI).  

Ook dit jaar scoren wij, net als vele andere jaren, op of boven deze norm. En daar zijn wij trots op! 
 
De gegevens van december 2018 zien er als volgt uit (vs = vaardigheidsscore): 
 

                IQ        vs RW   vs BL             AVI 

Gemiddelde score schoolverlaters  85  80  29  100% 

         E4>  

Norm inspectie bij  85  79  29  80%> 

 
 

 
Aangekondigde stakingsdag donderdag 15 maart 

U heeft het vast in het nieuws gehoord dat de Algemene Onderwijsbond (AOB) een landelijke onderwijsstaking heeft 
uitgeroepen op donderdag 15 maart. Ondanks dat wij ook vinden dat er nog een hoop te verbeteren is op het terrein 
van salarissen en werkdruk vindt geen enkel teamlid staken op dit moment het juiste middel.  
De CAO – onderhandelingen vinden namelijk nog steeds plaats.  
De Wijngaard is dus op donderdag 15 maart gewoon geopend. 
 

http://www.gezondeschool.nl/
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Buurtsportcoach 
Wij hebben afscheid genomen van onze pleinbuurtsportcoach Mohammad. Buurtsportcoaches Nico en Richie hebben zijn 
taak overgenomen om iedere eerste pauze van de dag een pleinsport aan te bieden. 
Na een drukke toetsperiode is het naast de actieve sporten ook tijd voor ontspanning. Daarom volgen de leerlingen 
vrijdag 1 februari voor de tweede keer een yogales. In de yogales leren kinderen ontspannen en krijgen ze ook 

eenvoudige oefeningen mee die ze in de klas of thuis zouden kunnen doen.  
 
 

 

                 
Nationale Voorleesdagen 
 

De voorleesdagen begonnen vorige week met het bezoek van een oude 
bekende, meester Harry. Heel toepasselijk bij het prentenboek van het jaar 
‘Een huis voor Harry’. Meester Harry kwam voorlezen.  
 
Vandaag hebben wij bezoek gehad van een mevrouw van de Bibliotheek. Zij 
kwam aan de hand van vertelplaten voorlezen aan de onderbouw leerlingen. 

Na dit voorleesmoment zijn de leerlingen in groepen aan de slag gegaan met 
een speurtocht ‘Harry zoekt vlinder Vera’ waarbij letters moesten worden 
gevonden. Een memory spel waarbij afbeeldingen van dieren en hun huisjes 
bij elkaar gezocht moesten worden. En een soort van programmeer opdracht 
op papier, waarbij de kinderen op ruitjes papier d.m.v. tellen van de hokjes 

een huisje hebben getekend voor Harry. 

 

  
 

 
Trefwoord  
 

“Ik zie het! “ 

Dit kan twee dingen betekenen. Het betekent uiteraard dat je iets ziet waar een ander je attent op maakt. Buiten is een 
prachtige regenboog te zien en je klasgenoot zegt het tegen je. 
Het kan ook betekenen dat je iets snapt! Meester of juf leggen iets uit en jij snapt het. “Ik zie het” , zeg je dan. 

  
Onze ogen zijn vreselijk belangrijk. Mensen zijn, met een chic woord, 

visueel ingesteld. En er is dan ook van alles te zien. In de klas, op 
straat, maar natuurlijk ook op onze smartphone of i-pad. We 
gebruiken onze ogen de hele dag door. 
In de Bijbel wordt ‘zien’, vaak bedoeld als iets snappen. Over dit 
laatste gaan we veel verhalen tegenkomen in de komende maand. 
Hoe lastig iets ook kan zijn, we zien het toch! 

 
Een prettige maand toegewenst! 
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Positive Behavior Support 
 
Bezoek medewerker van Klassetaal op de Wijnaard. 
 
Een respectvolle school, dat is waar wij ons allemaal extra voor inzetten deze maand. In de klassen wordt expliciet 
taalgebruik aan de orde gesteld. Daarom hebben wij op dinsdag 29 of woensdag 30 januari gastdocent Kees 
Hazeleger in alle klassen op bezoek gekregen.  

 

Het doel van de les was: “Respect, laat 
het horen”.   
Doormiddel van filmmateriaal en verhalen 
ontdekten de kinderen de effecten van 
taalgebruik. Kees zoomde in op het gebruik van 
woorden. Er zijn zoveel woorden, alles heeft een 
naam. De lading van een woord kan per 

persoon verschillen. Taal heeft namelijk veel 
kracht. Met taal kan je bij een ander iets teweeg 
brengen. Als je goede taal uit, krijg je goede 
taal terug. Bij het uitten van negatieve 
woorden, krijg je negatieve woorden terug. De 
kinderen zijn zich bewuster geworden van het 

feit dat taal verdriet of boosheid bij een ander 
kan brengen en dat zij zelf een grote aandeel 
hebben in het overbrengen van positief taal.  
 

“Een positief woord doet goed. Een vloek of scheldwoord pijn”.  
Er was aandacht voor het gebruik maken van grof taalgebruik. Het verschil tussen vloeken (godsdienst) en schelden 
(ziekten, afkomst, huidskleur, handicaps) werd duidelijk gemaakt.  
Heel open deelden kinderen met elkaar dat het vloeken en schelden soms eruit floept. Soms gaat het automatisch als je 
bijvoorbeeld boos bent. Ze hebben ook ervaring met de gevolgen van schelden en vloeken. In de omgang met elkaar is 
dit niet leuk. De uitdaging ligt nu voor iedereen in het kiezen van een andere manier.  
Ideeën:  

- Elkaar opstekers geven 

- Rustig worden als je boos bent.  

- Een onzin woord kiezen i.p.v. een scheldwoord bij boosheid. 

- Kwetsende woorden achterwege laten. 

- “Iedereen is anders, het maakt niet uit hoe je eruit ziet, iedereen is mooi!” BB3 lln.  

“Met vriendelijke woorden maak je vrienden” 
Goede taal is voor iedereen belangrijk! Aan ons als volwassenen de taak kinderen 
te leren om op een andere manier te laten omgaan met boosheid en frustratie. Wij 
kunnen ze ondersteunen in het verwoorden van hun emoties, het aanleren van 
aardige woorden en zelf een goed voorbeeld zijn.  
Een compliment naar alle kinderen van de Wijngaard, dat zij Kees met veel respect 
hebben ontvangen.  
 

PBS-Coördinator 
Bettina Schram 
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Even voorstellen… 
Met het bevallingsverlof van Michelle, het vertrek van Jos en de afwezigheid van Inge ontstonden er “gaten” in de 
bezetting van de groepen en de IB – werkzaamheden. Veel teamleden hebben in de maand december en januari extra 
gewerkt of geruild met werkdagen. Ik ben trots op dit betrokken en hardwerkende team met een groot hart voor al 
onze leerlingen. Iedereen heeft zijn / haar steentje bijgedragen, waardoor er nog geen klas naar huis gestuurd of 
verdeeld hoefde te worden. Op veel scholen in het land is dit wel anders, zoals u in het volgende artikel kunt lezen.  

 
https://www.aob.nl/nieuws/hele-speciaal-basisonderwijs-naar-vier-dagen/  
 
Veel scholen hebben grote problemen om voor iedere groep een leerkracht te hebben. Uitval door ziekte kan niet 
opgevangen worden, omdat er geen vervangers zijn. U hoort het ongetwijfeld ook regelmatig in het nieuws. 
  
Binnen onze stichting wordt er voortdurend gezocht naar goede leerkrachten en gelukkig zijn er ook nu weer twee 

ervaren leerkrachten gevonden die op de Wijngaard willen werken. Zij stellen zich aan u voor:  
 
 
 

 
 

 
 
 
  
Beste ouders en verzorgers, 
 
Mijn naam is Sharon Baljé en ik ben 28 jaar oud. In 2015 ben ik getrouwd met mijn man en in augustus 2016 zijn wij 

voor het eerst ouders geworden van onze dochter Vajèn. Daarnaast hebben wij nog 2 honden en 5 kleine vogeltjes. Wij 
wonen sinds 2015 in Almere, maar wij hebben het plan om te verhuizen naar Hilversum en vandaar dat ik ook van baan 
ben veranderd.  
In 2013 ben ik afgestudeerd aan de pabo en sinds maart 2014 werk ik in het speciaal basisonderwijs. Ik heb gewerkt in 
Amsterdam en Almere, maar nu kijk ik er enorm naar uit om aan de slag te gaan bij de Wijngaard. 
Mocht u vragen hebben, stel deze dan gerust. 
 

Vriendelijke groet, 

Sharón Baljé 
 
 
Mijn naam is Nicole van der Kolk, 
Ik woon in Naarden en ben moeder van 3 puber kids. Verder ben ik gek op reizen 

en ben ik sportief. 
Na twee jaar iets anders te hebben gedaan, pak ik nu graag mijn liefde voor het 
onderwijs weer op. 
Hiervoor heb ik 17 jaar in het onderwijs gewerkt en heb ik nu 10 jaar een eigen 
coach praktijk voor kinderen en jong volwassenen. 
Ik heb zin om voor Stichting Elan aan de slag te gaan. 
 

Tot snel, 
 
Nicole 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aob.nl/nieuws/hele-speciaal-basisonderwijs-naar-vier-dagen/
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BELANGRIJKE DATA  IN FEBRUARI 2019 

 

Dag / Datum Wat 

 
Vrijdag 1 februari 
 

 
Rapporten gaan mee naar huis 
Trappen worden bekleed met rekenactiviteiten 

 

 
Week van 4 februari en 
11 februari 
 

 
Week van de rapportgesprekken 
 

 
Vrijdag 15 februari 

 
PBS – oudercontactmiddag 
 

 
Maandag 18 februari t/m 

vrijdag 22 februari 
 

 
Voorjaarsvakantie 

 


