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Basisschool Dr. Landman

Wij zijn een school waar leerlingen, ouders en teamleden trots op zijn. Wij zijn trots op wat we samen
voor elkaar weten te krijgen. Samen zijn we uniek.
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Beste ouders/ verzorgers,
Zoals u gewend bent van ons ontvangen de kinderen twee keer per jaar een
portfolio. We krijgen regelmatig de feedback dat de beschrijving van de
leerkracht m.b.t. de ontwikkeling van uw kind voor u als ouder heel waardevol
is. Alle leerkrachten besteden ook veel zorg en aandacht aan dit stukje tekst.
De laatste jaren wordt ook het eigen werk dat kinderen kiezen om in het
portfolio te stoppen steeds belangrijker en zijn kinderen trots op wat ze geleerd
hebben.
Het eerste portfolio werd in voorgaande jaren na de citotoetsen in februari
meegegeven. Eigenlijk vonden we dat wat laat. We hebben er daarom voor
gekozen om het portfolio voortaan eerder te schrijven, zodat u als ouder
eerder op de hoogte bent van de ontwikkeling van uw kind. Het eerste
portfolio wordt voortaan in november aan uw kind meegegeven. Het tweede
portfolio volgt dan in mei. Daarnaast wilden we het portfolio niet meer
koppelen aan de citotoetsen, omdat we steeds meer kijken naar de brede
ontwikkeling van kinderen. Ook vaardigheden als o.a. samenwerken,
burgerschap en probleemoplossend vermogen vinden we naast rekenen en
taal belangrijk. Een kind is ook zoveel meer dan de Citotoets…
Door de informatie over de ontwikkeling van uw kind gelijkmatiger te verdelen
over het schooljaar ontstaat er meer regelmaat in de informatie die u als
ouder krijgt over de ontwikkeling van uw kind:
In september staat het eerste kind-oudergesprek gepland, in november het
eerste portfolio, in februari de Cito uitslagen en het tweede kindoudergesprek, in mei het tweede portfolio en aan het einde van het jaar een
facultatieve ronde oudergesprekken en nogmaals de Cito uitslagen.
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Aan het meegeven van de portfolio’s is dus niet direct een ronde kind-oudergesprekken gekoppeld. De
tweede ronde kind-oudergesprekken hebben we laten staan na de Citotoetsen, zoals u gewend bent.
Mocht u naar aanleiding van het portfolio in november of mei vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend
altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind, dit kan, zoals vaker aangegeven, overigens altijd,
ook zonder uw kind
Met het team hebben we afgesproken dat we dit schooljaar op deze manier een pilot draaien. We
evalueren met de ouders van de MR en het team aan het einde van het schooljaar of deze werkwijze
bevalt.

Professionele leergemeenschappen
Op onze school werkt het team samen in professionele
leergemeenschappen. We noemen ze op onze school
Kwaliteitsteams (KWT). Het zijn kleine teams van
leerkrachten die samen onderzoek doen, kennis delen en
onderwijs(beleid) ontwerpen met als doel het onderwijs
aan onze kinderen nog krachtiger te maken. Dit schooljaar
hebben we vier kwaliteitsteams samengesteld:
 Visie/ 21 century skills
 Kanjertraining
 Groepsdoorbrekend werken
 Creatieve vorming
De kwaliteitsteams worden gevormd op basis van de speerpunten die in ons jaarplan staan, het
tevredenheidsonderzoek van ouders, kinderen en leerkrachten en het inspectierapport. Zo kwam vorig jaar
vanuit het team sterk de behoefte om in te zetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en
vanuit ouders kwam naar voren dat de creatieve ontwikkeling van kinderen meer aandacht nodig had. Elk
kwaliteitsteam maakt een jaarplan waarin doelen in het jaar worden bepaald. In samenspraak met het
managementadvies team en de directie worden de speerpunten per kwaliteitsteam vastgesteld,
samengebracht en vervolgens uitgevoerd. Ieder kwaliteitsteam beschrijft hieronder de speerpunten voor dit
schooljaar.
Uitgangspunt hierbij is om vanuit rust de ingezette ontwikkelingen van de afgelopen jaren door te zetten en
te borgen. Afgezien van kanjertraining en een nieuwe methode voor Engels is het ons streven om dit jaar
geen grote andere vernieuwingen aan te pakken, maar borgen en verdiepen we de ingezette
ontwikkelingen van de afgelopen jaren en creeren we rust en regelmaat in de school.
Kwaliteitsteam Creatieve vorming
Dit schooljaar focust ons KWT zich op een doorgaande leerlijn op het
gebied van tekenen en handvaardigheid. Een leerlijn gebaseerd op
diverse technieken geeft de leerkrachten houvast en structuur. Op deze
manier borgen we ook dat er een veelheid aan aanbod is. Daarnaast
denken we na over de presentatie van kinderwerk en hoe we u als ouder,
met al uw kwaliteiten en talenten, kunnen inzetten op school.

Kwaliteitsteam Groepsdoorbrekend werken
Als KWT Groepsdoorbrekend werken bekijken we onze manier van groepsdoorbrekend werken en stellen
we onszelf continu de vraag op welke manier we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften
van de kinderen. Op welke manier kunnen we het beste onderwijs op maat bieden?
We zijn als school gestart met groepsdoorbrekend werken , maar er zijn altijd punten om te finetunen. Dit
schooljaar zal het KWT groepsdoorbrekend werken een afsprakendocument opstellen, waarin wij duidelijk

aangeven hoe dat nu eigenlijk gaat op onze school. Op die manier kunnen alle teamleden, maar ook
stagiaires en invallers, via eenzelfde manier werken.
Daarnaast zijn wij er als KWT om leerkrachten te ondersteunen in deze nieuwe manier van werken.
Kwaliteitsteam Visie / 21 century skills
Het kwaliteitsteam Visie/ 21 century skills houdt zich dit schooljaar bezig met het aanscherpen van de visie
van de school. Onze school is volop in beweging. Actuele ontwikkelingen, nieuwe inzichten en nieuwe
mensen vragen erom de visie opnieuw te bekijken en eventueel aan te passen. Op die manier wordt het
voor team, kinderen en ouders opnieuw duidelijk waar we voor staan en voor gaan. Het KWT gaat ook aan
de slag met het concreet maken van deze visie. Hoe zien onze ideeen over onderwijs er nu uit in de
praktijk? En hoe kunnen ouders dat terugzien in onze school?
Kwaliteitsteam Kanjertraining
Ons KWT houdt zich bezig met de implementatie van onze nieuwe methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling. We zorgen ervoor dat de leerkrachten de lessen goed kunnen geven, we geven nieuwe input
aan het team en enkelen van ons volgen de gespecialiseerde opleiding tot kanjercoach. Daarnaast
implementeren we ons nieuwe leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling: KanVas in de
school.

We helpen elkaar
(Kanjerafspraak 2)

Kanjergroepen
Dit schooljaar werken we niet meer met krachtgroepen, maar in het kader van Kanjertraining zijn de
groepen veranderd in Kanjergroepen. Alle groepen zijn opnieuw samengesteld en evenredig verdeeld over
groep 1 t/m 8. Alle kinderen zijn gekoppeld aan een nieuw maatje. De kanjergroepen vinden dit schooljaar
plaats op woensdagochtend, van 11.30 – 12.15 uur. Er zijn 5 momenten gepland:
1) woensdag 10-10-2018 – we vertrouwen elkaar (kanjertraining) – vriendschap (kinderboekenweek)
2) woensdag 12-12-2018 – we helpen elkaar (kanjertraining) – Kerstmis
3) woensdag 27-02-2019 – niemand lacht uit (kanjertraining) – carnaval
4) woensdag 17-04-2019 – niemand speelt de baas (kanjertraining) – paaseieren ophalen
5) woensdag 22-05-2019 – niemand blijft zielig (kanjertraining) – lente
Mogelijk komt daar in maart nog een dag bij omdat dan de Landmandag gehouden wordt.
Afgelopen woensdag 10 oktober waren de nieuwe kanjergroepen een groot succes!
Het ging hierbij vooral om kennismaken met elkaar, vertrouwen hebben in elkaar en vriendschap.

Reminder: Koffieochtend ‘Hsp in de praktijk’
Wij vinden het als school belangrijk om met regelmaat onderwerpen op het programma te zetten die
leven. Hooggevoeligheid is er daar een van. Heidy Kerste verzorgde eerder voor ons een tweetal lezingen
over hooggevoeligheid. Daar wordt nu vervolg aan gegeven in de vorm van een koffieochtend: op een
ontspannen manier, in een kleine groep mensen voorvallen/ situaties bespreken waar een hooggevoelig
kind mee te maken kan krijgen. Heidy geeft achtergrond en tools bij een
situatie.
Interesse? Meld u dan aan voor deze ochtend op 26 oktober van 8.45 uur tot
10.15 uur op school. Kosten voor deze ochtend bedragen €12,50 en zijn voor
eigen rekening. De maximale groepsgrootte is 10 personen.
Aanmelden (graag voor 22 oktober) kan door Heidy een mailtje te sturen
(info@glinsterkind.nl).

Oproep van Ruben & Lars uit groep 8
Wij zijn Lars en Ruben uit groep 8. Wij willen graag een
vogelhuisje maken. Daarvoor zijn wij op zoek naar timmerhout.
Niet te dik, maar wel stevig. Als u thuis (of bij opa, oma, oom,
tante 😊) hout (over) hebt, wat wij mogen gebruiken dan
zouden wij dat heel fijn vinden! Zou u het hout dan op school
willen afgeven in groep 8 òf bij juf Eefke in de IB kamer. Alvast
super bedankt!
Groetjes Lars en Ruben (en juf Eefke)

Even voorstellen…
Jullie zullen mij misschien al hebben zien rond lopen op school of bij het lokaal van juf
Kim van groep 3/4b, Graag zou ik mezelf even kort aan jullie voor willen stellen. Mijn
naam is Jeffrey van der Pol, ik ben 37 jaar en kom uit Sint-Michielsgestel. Ik kom uit de
beveiliging en ik heb altijd leuk contact gehad met kinderen. Daarom ben ik mezelf nu
aan het oriënteren welke functie ik in het onderwijs graag zou willen vervullen. Ik heb
een extra drive om mijn eigen steentje bij te dragen aan de maatschappij en aan de
kinderen van nu. want ik geloof er in dat ieder kind het recht heeft om dezelfde kansen
te krijgen, ook als hij/zij wat minder makkelijk leert.

Reminder: Kinderuniversiteit Tilburg University
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University
een aantal colleges voor ALLE kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de
basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg
University laten kinderen kennis maken met wetenschap. De
hoogleraren zijn inspirerende docenten die alles over het
collegeonderwerp af weten. Jaarlijks bezoeken honderden kinderen
uit verschillende provincies deze colleges die zeer enthousiast
worden ontvangen door zowel de kinderen, hun ouders/begeleiders, de scholen en niet in de laatste plaats
door de hoogleraren zelf.
Het eerste college van schooljaar 2018-2019 staat gepland op woensdagmiddag 31 oktober (15.00-16.00u).
Professor (milieu-economie en klimaatdeskundige) Reyer Gerlagh neemt de kinderen mee naar zijn
onderzoeksgebied dat momenteel volop in de belangstelling staat. De titel van het college is: ‘Lekker
warm?’Meer informatie over de Kinderuniversiteit en aanmelden voor een kindercollege:
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit

Riddertoernooi in Slot Loevestein

Fijne herfstvakantie!

