De Wilge: Waar je jezelf en de wereld leert kennen!
Sinds 1928 / jaargang 93/ 26 november 2021
Agenda
Vr 3 december

Sinterklaasfeest op school

Vr 17 december

U ontvangt een nieuwsbrief

Het basisschooladvies in groep 8
In groep 7 komt het einde van de basisschooltijd al in zicht en groep 8 staat in het teken
van het schooladvies en de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs (VO). Op
woensdag 10 november hebben we de ouders van groep 8 geïnformeerd over de stappen
die dit jaar genomen worden. Altijd een spannend proces voor ouder & kind. Dit jaar
mochten ook de kinderen uit groep 8 aansluiten bij het informatiemoment. Het was mooi
om te zien dat veel kinderen met hun ouders online aanwezig waren!
Scholen voor VO baseren de toelating van leerlingen op het advies van de basisschool
over welke schoolsoort het meest passend is voor een leerling. Daarmee is het
schooladvies (en niet het resultaat en advies van de eindtoets) leidend voor de toelating.
Dit schooladvies wordt op school zorgvuldig voorbereid met de leerkrachten, de intern
begeleider en de directie, en is gebaseerd op alle gegevens die over de leerling bekend
zijn. Denk hierbij aan:
• Leerresultaten
• Werkhouding
• Omgaan met huiswerk
• Interesses van het kind
• Observaties van de (sociaal-emotionele) ontwikkeling
• De vaardigheden en kennis van de leerling.
Daarbij houden we als belangrijkste richtlijn voor ogen: een advies geven passend bij de
huidige situatie, waarmee dit kind het beste tot zijn of haar recht komt en zich verder kan
ontwikkelen.
Basisscholen zijn verplicht om een tweede gegeven op te nemen in het onderwijskundig
rapport. Veel scholen maken hiervoor gebruik van de CITO-eindtoets, zo ook de Wilge.
Deze CITO-eindtoets wordt in april afgenomen.
leerkrachten horen dan hoe het gaat met de kinderen die in de brugklas zitten. Tevens
ontvangen we jaarlijks een rapportage over hoe leerlingen het doen na drie jaren VO. Voor
de Wilge geldt dat 74% van de kinderen na 3 jaar op hetzelfde niveau zitten. Hiermee doen
we het beter dan vergelijkbare scholen.
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Bestuursbezoek: dinsdag 7 december
Sinds dit schooljaar bezoekt het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen al haar scholen één
of twee keer per jaar. Op dinsdag 7 december bezoekt bestuurder Bart van den Haak onze
school en beide locaties. Hij zal deze dag gebruiken om een indruk te krijgen van de sfeer
en het onderwijs op de Wilge. We vinden het heel zinvol dat hij komt, zodat we het
onderwijs en alle bijbehorende processen kunnen delen met elkaar.
Gym
Sinds de start van het jaar hebben we het geluk om Silvia en Victor als vervangende
vakleerkrachten in huis te hebben. Zij vervangen Matthijs en Vera. Naast het geven van
uitdagende gymlessen, brengen ze een vrolijke noot in en een plezierige samenwerking!
Zoals u misschien weet is Matthijs Habing uitgevallen vanwege knieproblemen. Gelukkig
verloopt het herstel na de operatie voorspoedig en mag Matthijs vanaf 22 november reintegreren. Wij hopen dat dit voorspoedig verloopt en dat Matthijs uiteindelijk weer
volledig aan het werk kan in de gymzaal.
Inmiddels weten we dat Silvia ons eerder gaat verlaten. Zij gaat met haar gezin voor enkele
jaren naar Cuba. Een heel spannend en uitdagend avontuur voor het gezin van Silvia, wij
wensen haar veel succes en plezier!
Afhankelijk van hoe de re-integratie van Matthijs de komende periode verloopt, lukt het
ons om alle groepen gym te blijven geven. We zijn op de achtergrond bezig met een plan
B, mocht dit toch anders lopen dan gehoopt. Wel weten we inmiddels dat Victor ook na 1
januari wil blijven werken bij ons. Daar zijn we heel blij mee!
Rapportgesprekken
Met het team hebben we nieuwe afspraken gemaakt over de rapportgesprekken die in
maart en juli plaatsvinden. De belangrijkste verandering is dat de eindtijd voor leerkrachten
op één van de twee dagen vervroegd is. Dit betekent voor u het volgende:
De eerste rapportgesprekken voeren we op dinsdag 8 maart van 14.45 tot 20.00 en
woensdag 9 maart van 13.30 tot 17.00.
De tweede rapportgesprekken voeren we op woensdag 6 juli van 13.30 tot 17.00 en
donderdag 7 juli van 14.45 tot 20.00.
Als uw kind van twee leerkrachten les krijgt, beslissen zij onderling wie bij welke
gesprekken aanwezig is. U krijgt voor de rapportgesprekken vanzelf bericht om u in te
schrijven op een tijdstip.
Gebruik Parro-app
We hebben het gebruik van de Parro-app met elkaar geëvalueerd. Parro geeft ouders de
gelegenheid de leerkracht korte berichtjes te sturen. We vinden het belangrijk om als
school eenduidig met dit communicatiemiddel om te gaan. We merken ook dat ouders,
juist omdat zij minder fysiek contact kunnen hebben met de leerkracht, dit middel graag
gebruiken.
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Gebruik van Parro op de Wilge
 Met enige regelmaat stuurt de leerkracht een bericht over de gang van zaken in
de klas. Dit kan een foto zijn van een activiteit of een mededeling die belangrijk
is voor alle ouders/verzorgers.
 In Parro staat een agenda. Soms gebruiken de leerkrachten deze agenda om
activiteiten aan te kondigen/ in te plannen. De jaaragenda die via de website te
vinden is, blijft leidend.
 Iedere leerkracht heeft de gespreksfunctie openstaan in Parro.
 De leerkracht kan u een persoonlijk bericht sturen. Over voortgang, gedrag of
bijzonderheden van een kind communiceren we niet via Parro of e-mail. Dit
doen we mondeling in een gesprek. We willen u ook vragen bij bijzonderheden
een (online) afspraak te maken met de leerkracht.
 U kunt de leerkracht via Parro een bericht sturen. Dit zijn korte en praktische
berichtjes. Voor (grotere) vragen of opmerkingen kunt u de leerkrachten mailen
of bellen.
 Als u een bericht stuurt, komt deze tussen 8.00 en 16.30 binnen bij de
leerkracht. We streven naar een vlotte communicatie, maar de leerkrachten zijn
niet verplicht direct te reageren. Voor echt dringende zaken kunt u het beste
naar school bellen.
 Het is goed te beseffen dat de leerkracht overdag voor de groep staat en niet
direct de berichtjes leest. Na schooltijd kan de leerkracht ook afspraken hebben
die direct reageren verhindert.

Noodlokaal en nieuwbouw
Het noodlokaal is op donderdag 25
november bij de Wilgetak geplaatst. Dat is
goed nieuws! We weten nog niet
wanneer we met groep 7c echt kunnen
starten in het noodlokaal. We zijn
afhankelijk van de planning van de
installateur (aansluiting netwerk etc). Op
het moment dat dit duidelijk is, zullen we
de ouders van de desbetreffende groep
verder informeren.
Inmiddels zijn er ook drie architecten van
verschillende architectenbureaus geweest
om de kavel te bekijken waar de
nieuwbouw geplaatst gaat worden. De kavel ligt aan de kant (plein) van de Taalschool. We
hebben een werkgroep geformeerd waarin de directie, twee leerkrachten en de directeur
facilitair bedrijf van Alberdingk Thijm Scholen in plaatsnemen. Begin december
presenteren deze bureaus hun eerste ontwerp en geven antwoord op vragen die gaan
over: samenwerking met Alberdingk Thijm Scholen tijdens dit proces, het ontwerpen
binnen budget en de wijze waarop adviseurs worden ingezet. De werkgroep maakt
vervolgens een keuze voor één van de architectenbureaus.
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Studiedag 15 november
De afgelopen periode ben ik door het voeren van de gesprekken met de teamleden en
belanghebbenden, het uitvoeren van flitsbezoeken, het bekijken van resultaten en het
lezen van plannen, bezig met het creëren van een beeld van de school. In samenspraak
met het team en het MT bepalen we op basis van mijn beeld en hun eigen bevindingen, de
onderwerpen die we het komende jaar centraal willen stellen. Hierin zullen we prioriteren,
zodat de haalbaarheid van de gestelde doelen hoog blijft. Op de studiedag hebben de
volgende onderwerpen aandacht gekregen:

•

•

•

•

•

Engels: waar staan we, wat gaat goed, wat nog niet en hoe gaan we verder op
basis van deze analyse? Dit gebeurde onder begeleiding van onze coördinator
Engels (Barbara). Zij heeft twee dagen per week de taak om onder andere het team
te begeleiden in het geven van les in het Engels, het overzicht te houden op alle
processen binnen alle leerjaren en te analyseren waar de school staat.
Rekenen: dit schooljaar maken we als team een keuze voor een nieuwe
rekenmethode. Een belangrijk proces dat iedere leerkracht aangaat en waarbij we
in gezamenlijkheid de beste keus willen maken. Onze rekencoördinator Marco
neemt, in samenwerking met de werkgroep rekenen, het team mee in dit proces.
rekenonderwijs betreft, bekijkt groepsplannen rekenen en stelt vragen met
betrekking tot ons rekenonderwijs en resultaten.
Blik op de school: naar aanleiding van de gesprekken die ik gevoerd heb en mijn
ervaringen van de eerste periode op de Wilge, is er een terugkoppeling gegeven
naar het team. Op basis van dit eerste beeld en de feedback uit het team hierop
worden er de komende periode doelen bepaald en uitgewerkt voor het verdere
schooljaar.
Resultaten: met elkaar hebben we gekeken naar de resultaten op schoolniveau. De
leerkrachten maken op basis van deze resultaten analyses van hun groepen, die
door de intern begeleiders gelezen en gevolgd worden. Op basis van deze
resultaten bepaalt de leerkracht het onderwijsaanbod en de aanpak voor de
volgende periode. De komende weken voeren de intern begeleiders weer een
(tweede) ronde leerlingbesprekingen met alle leerkrachten, waarin zij de groep, de
resultaten en bevindingen rondom de groep en alle kinderen individueel
bespreken.
Helaas kon de geplande teambuilding niet doorgaan door de corona
ontwikkelingen. Deze tijd hebben de leerkrachten gebruikt voor het eigen werk in
de groep, overleg met de parallel collega of het lokaal in sinterklaassferen te
brengen.
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Hoera!

Roland is geslaagd voor de training beheerder
brandmeldinstallatie. Daar zijn we heel blij mee want
daarmee kan Roland zorgdragen voor het onderhoud van
de installatie en alle andere bijbehorende acties rondom de
brandveiligheid in de school. Hij slaagde met een mooi
hoog cijfer en dat mag gevierd worden!

Leerlingenraad
Inmiddels is de leerlingenraad weer van start gegaan! De laatste vergadering waren de
volgende onderwerpen geagendeerd:
•
•
•
•

Kennismaken met elkaar
Uitleggen werkwijze leerlingenraad
Vragen van de kinderen (van henzelf of uit de groepen)

De leerlingenraad wordt dit jaar betrokken bij de activiteiten die georganiseerd gaan
worden voor het goede doel. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer. De volgende
vergadering is begin december en dan zal zeer waarschijnlijk ook de bestuurder Bart van
den Haak aanschuiven.

Goed initiatief uit groep 6b
Er is een speciaal winkeltje
opgezet door Jta: Julie, Tess en
Amélia uit groep 6b. Je kan via
een doneerpagina een bedrag
doneren in ruil voor een
armbandje.
De meiden hebben als doel om
op vrijdag 24 november
verdiend te hebben. Ze gaan
het uiteindelijke bedrag doneren
aan het Sophia Kinderziekenhuis.
Inmiddels weten we dat ze al
hebben opgehaald: het is
hard werken voor ze!
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Omdat het vrijdag Black Friday is, hebben ze nog een speciale aanbieding: de ringen zijn
gratis en je betaalt dan 50 cent voor een armbandje/enkelbandje in plaats van 1 euro.
Als ze dit streefbedrag behalen, worden ze geïnterviewd door de krant. We zijn TROTS op
het initiatief van deze meiden en de keuze voor het goede doel. We vinden het knap dat
ze al zóveel sieraden hebben gemaakt voor al die kinderen en leerkrachten!
Sinterklaas
Op vrijdag 3 december hopen wij Sinterklaas
feestelijk te ontvangen op de Wilge.
Het is de bedoeling dat alle groepen de Sint
verwelkomen op het schoolplein. Helaas kunnen
hier, gezien de maatregelen omtrent Covid-19,
geen ouders bij aanwezig zijn. Wij verzoeken u
vriendelijk om ervoor te zorgen dat uw kind(eren)
op vrijdag 3 december om 8:30 uur in de klas
aanwezig zijn en zelf het schoolplein zo snel
mogelijk te verlaten.
Mochten er, naar aanleiding van de persconferentie
van vanavond, wijzigingen doorgevoerd moeten worden in verband met aanscherpingen
van de coronamaatregelen, dan wordt u hier later over geïnformeerd.
Met vriendelijke groet van de Sintcommissie,
Wendy, Silvia, Vanessa en Marieke
Kerst
We zijn met elkaar in overleg over hoe we de kerstviering dit jaar zullen gaan organiseren.
We weten sinds kort dat het er dit jaar ook anders gaat uitzien in verband met de huidige
corona ontwikkelingen. Samen met de OR hopen we voor de kinderen een fijne viering te
organiseren in welke vorm dan ook! We informeren u op het moment dat er meer
duidelijkheid over is.
Reminder: gezond 10-uurtje en de lunch
Op de Wilge willen we graag gezond eten op school bevorderen. Om die reden is snoep
niet toegestaan tijdens schooltijd. We willen u vragen het 10-uurtje en de lunch zo gezond
mogelijk te houden. We zien af en toe in groepen dat kinderen bijvoorbeeld koeken/
kruidnoten/ chocolade-koekrepen meenemen als tussendoortje. We willen u vragen dit
niet mee te geven aan uw kind. Ook vinden we de onderstaande poster altijd helpend in
het bewuster nadenken over bepaalde drankjes:
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International Mindedness at de Wilge

In the first week of November, we have celebrated
Children have listened to stories and
information about Diwali. In various classes the
The children in the higher groups have been
learning about Thanksgiving on the 25th of
November.

Mooie beelden door de school heen
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