Extra editie van Het Scheepsjournaal
27 juni 2019
Beste ouders,

Hierbij een extra editie. Het is altijd handig om voor de laatste drukke weken nog een helder overzicht te krijgen.
Mijn excuses voor de rommelige berichtgeving mbt het tropenrooster. Ik hoop dat het niet teveel gedoe heeft gegeven. Als team zijn
we blij dat de BLINK middag woensdag doorgang kon vinden. Wat was het een geslaagde middag. We hopen dat u er als ouder van gr
5-8 leerlingen ook van genoten heeft.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, kom gerust even bij mij langs.
Hanneke Henneveld
h.henneveld@cbo-meilan.nl
Directeur cbs de Roerganger
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Agenda juli 2019
1 juli
1 juli
1 juli-5 juli
2 juli
3 juli
3 juli
9 juli

Laatste keer leerlingenraad in huidige samenstelling 13 uur
Kort team moment bij de thee om 14.30 uur
Rapportgesprekken verspreid over de week
Hanneke MT ochtend
Doorschuifmoment: gr 1-7 draaien door in de nieuwe groepssamenstelling van het komende schooljaar (groep 8 vrij vanaf 12.15
uur)
Vanaf 19 uur Schoolschoonmaak in alle groepen
Afscheid groep 8: vanaf 19 uur in de Bios te Heerenveen
( alle leerlingen van school kijken ’s ochtends ook naar de afscheidsfilm in de Bios)

10 juli

10 juli
11 juli
12 juli

Groep 8 heeft de game of fean ; op de fiets naar school komen!!
BBQ groep 8 en team vanaf 16.30 uur
Vanaf 20 uur zomeravondcafé: van harte uitgenodigd!!!
Pleinfeest voor alle groepen
13 uur uitzwaaien
Reservedag= vrije dag
Zomervakantie tot en met 23 augustus
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Laatste schooldag en afscheid juf Berendina en juf Femke
Donderdag 11 juli vieren wij de laatste schooldag.
Hierbij hebben wij veel hulp nodig. Heb je vrij en wil je een groepje begeleiden?
Het programma is nog niet helemaal rond maar vast staat wel dat we voor de onderbouw (groep 1/2), middenbouw (groep 3/4/5) en de bovenbouw
(groep 6/7/8) een apart programma hebben bedacht. Voor ieder is het actief, cultureel, sportief en vermakelijk!
De tijden voor de begeleiders zijn in grote lijnen van 7.45 tot 13.00 uur.
Het programma start in de eigen groepen. Daarna gaan de leerlingen naar de verschillende onderdelen.
Om een uur of 12 gaan we met elkaar picknicken. Hiervoor komt nog een intekenlijst; wat zou het fijn zijn wanneer ieder weer iets meeneemt! De lijsten
hangen na het weekend op school in de klaslokalen.
Om 13 uur gaan we de leerlingen van groep 8 uitzwaaien, de verhuisleerlingen, de uitstromer en de afscheid nemende juffen. Van harte welkom om
hier bij aanwezig te zijn.
U kunt dan juf Berendina en juf Femke nog even de hand schudden. Als team nemen we ’s avonds afscheid van hen.
(Hierna zullen we de lokalen van gr 2 en 3 leeg ruimen zodat de vloeren in de was gezet kunnen worden; sjouwhulp ook welkom!)
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Formatie 2019-2020
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Hillegonda vd Kooij

Hillegonda vd Kooij

Hillegonda vd Kooij

Hillegonda vd Kooij

Groep 1

Vrijdag

Werkdrukdag:
1dag per twee wk

vrij

Groep 2

Annet Monkel

Janneke Hiemstra

Janneke Hiemstra

Janneke Hiemstra

Janneke Hiemstra

Jeltje Boersma

Jeltje Boersma

Jeltje Boersma

Jeltje Boersma

Marjan Steneker

Doete Samplonius

Doete Samplonius

Doete Samplonius

Tot 12.15 uur
Janneke Hiemstra
Tot 12.15 uur
Elsbeth
Schoonhoven
Tot 12.15 uur
Marjan Steneker

Abie Bruinenberg

Abie Bruinenberg

Abie Bruinenberg

Froukje Bokhorst

Froukje Bokhorst

Froukje Bokhorst

Ilse Siems

Ilse Siems

Ronja Buijsman*
Inge Birthe Nijmeijer

Ronja Buijsman*
Inge Birthe Nijmeijer

Ronja Buijsman*
Inge Birthe
Nijmeijer

Ilse Siems

Henja Zeeders

Henja Zeeders

Henja Zeeders
Annet Monkel

Annet Monkel

Annet Monkel

Annet Monkel

Groep 3b

Groep 3a

Annet Monkel
Elsbeth
Schoonhoven

Marjan Steneker

Groep 4
Groep 5

Groep 6

Groep 7
Cees Haga /lio

Cees Haga

Cees Haga

Cees Haga

Cees Haga

Elsbeth
Schoonhoven

Derrick Feenstra

Derrick Feenstra

Derrick Feenstra

Derrick Feenstra

Jelmer Toonstra

Jelmer Toonstra

Groep 8
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Oas

Angela
Sjoukje
Claudetta

JannyAngela
Sjoukje
(Claudetta)

Angela

IB

Janny Angela
Sjoukje
Claudetta

Dir

Hanneke

Hanneke

Hanneke

Hanneke

Angela

Claudetta

De dagen kunnen
nog wijzigen.
audit

*Ronja Buijsman vervangt het zwangerschapsverlof van Inge Birthe Nijmeijer tot eind november 2019.
•
•
•
•
•
•
•

Jelmer Toonstra gaat de dag naast Derrick Feenstra doen. Daarnaast zit Jelmer in de invalpool en is de Roerganger zijn stamschool. Dit betekent dat wanneer
hij niet hoeft in te vallen, hij bij ons op school is.
Zoals dit jaar is afgesproken, doen we de werkdrukdagen 1 dag per twee weken per groep.
OAS: we hebben dit jaar beschikking over onze 3 vaste OnderwijsASsistenten: Janny de Vries, Angela Blaauw en Sjoukje Jongsma.
LIO: in groep 7 zal Hannah Boonstra komen stage lopen als 4e jaars student van Windesheim. Na de kerstvakantie zal haar LIO ingaan in groep 7. Cees zal dan
extra tijd kunnen besteden aan STEAMspot en Wetenschap en Techniek onderwijs.
IB: Claudetta is 3 dagen per week op Roerganger
Dir: Hanneke is 4 dagen per week ( zo veel mogelijk) op school. Vrijdags is gereserveerd voor de verwerking van de audits.
Henja Zeeders gaat tussen september en januari een opleiding doen. Mocht ze op maandag niet aanwezig zijn, dan is Annet haar vaste vervanger.
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Schoolschoonmaak
Op woensdag 3 juli gaan we de school weer lekker schoonmaken voor de grote vakantie. We rekenen op uw hulp. Iedere ouder komt 1x per jaar
schoonmaken. Vaker mag natuurlijk ook. Via de klassenouder kunt u ook al persoonlijk uitgenodigd zijn. In de lokalen liggen lijsten met datgene wat er
schoongemaakt moet worden. U komt toch ook!!?? We zorgen voor koffie en thee en iets lekkers; welkom!!
Zoals het nu lijkt kan op maandag 8 juli overdag de nieuwe unit worden schoongemaakt. Deze is dan nog helemaal leeg. Wie
zou ons daar bij kunnen helpen? We kunnen daarna dan de verhuizing van groep 1 verder doen. In de zomervakantie
worden de vloeren van de lokalen van groep 1 2 3 in de was gezet.

rapporten
In dit stukje willen we uitleg geven over het komende rapport. We zijn al een tijdje met elkaar aan het nadenken zijn hoe we meer recht kunnen
doen aan onze leerlingen. In de afgelopen toetsperiode zijn we in de groepen 3 t/m 7 begonnen met adaptief toetsen.
Adaptief toetsen wil zeggen dat je kinderen op maat toetst.
We doen dit omdat we de kinderen graag willen toetsen op hun eigen ontwikkeling, dus op het niveau waar ze aan toe zijn. We vinden dit
eerlijker. Kinderen worden vergeleken met hun eigen vorderingen. Op school vergelijken we nog wel met het landelijk gemiddelde maar voor ons
bestaat een gemiddeld kind niet. In de basisschool hebben we leerlingen die uitstromen naar praktijk onderwijs tot en met VWO. Cito legt deze
verschillende kinderen allemaal langs dezelfde meetlat. Dat botst met onze opvattingen.
We leggen uit wat we bedoelen:
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Het kan voorkomen dat uw kind op een ander niveau een CITO-toets heeft gemaakt dan het leerjaar waarin hij of zij in zit.
We krijgen hierdoor een beter beeld van wat uw kind kan en waar we kunnen aansluiten in zijn of haar ontwikkeling.
U kunt dit terug vinden in de vaardigheidsgrafiek die in het rapport zit.
Bij de basisvakken, rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen wordt in de vaardigheidsgrafiek bij het rapport de meest recente score
aangegeven op de landelijk genormeerde toetsen. De CITO’ s.
M toets betekent afnameperiode januari. (bijvoorbeeld M5 is dan de afname periode januari groep 5)
E toets betekent afnameperiode juni. (bijvoorbeeld E6 is dan de afname periode juni groep 6)
Voorbeeld 1. Uw kind zit in groep 4, het is het einde van het schooljaar, uw kind vindt rekenen nog niet zo makkelijk en maakt daarom de CITO
rekenen op M4 niveau omdat dit bij het niveau past. De leerstof in de groep wordt hier ook op aangepast. De andere CITO’s zijn gemaakt op E4
omdat dit bij zijn of haar niveau past.
Voorbeeld 2. Uw kind zit in groep 4, het is einde van het schooljaar, rekenen gaat erg gemakkelijk, uw kind maakt daarom de CITO rekenen op
M5 niveau omdat dit bij het niveau past. De leerstof in de groep wordt hier ook op aangepast. De andere CITO’s zijn gemaakt op E4 omdat dit bij
zijn of haar niveau past.
We voegen ter illustratie een voorbeeld van groeilijnen toe: leerling in groep 4 functioneert al op niveau E5: groeilijn loopt gewoon door
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Deze leerling heeft in groep 5 formatieve toetsen gemaakt;
de eigen ontwikkelingslijn loopt gewoon door; in eigen niveau
groei doorgemaakt.
Begrijpend lezen en rekenen weer op niveau van leerjaar
gemaakt.
Volgend schooljaar starten we met het afnemen van een
capaciteitentest ( niet te verwarren met een IQ test). We
voeren de gegevens in een rekenmodel, voegen daar de
Cito’s toe en dan kunnen we nog beter meten of we er uit
halen wat er in zit. Dit zullen we na de zomervakantie verder
uitlegge
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Tel: (0513) – 625851
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Volg ons ook op facebook!

