Nieuwsbrief maart 2018
Beste ouders, verzorgers,
Na een behoorlijk koude vakantie, mochten we de kinderen afgelopen maandag weer een warm welkom
op school geven. Altijd leuk om de vakantieverhalen van de kinderen te horen over het skiën en schaatsen! De rapporten zijn uitgedeeld en volgende week bent u samen met uw kind uitgenodigd voor het ouder-kindgesprek. De intern begeleiders hebben voor deze nieuwsbrief een toelichting geschreven over de
schoolbrede resultaten. De MR van onze school zoekt nieuwe leden en vanuit de wijk is er nieuws over het
Festival DichterBij.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust.
Met vriendelijke groet,
Margriet Kouwenhoven
Directeur De Kleine Dichter
__________________________________________________________________________________
Belangrijke data
v.a. 12 maart
Rapportgesprekken
14 maart
STAKINGSDAG—De school is gesloten, de BSO is open
19 maart
Studiedag SPO– alle openbare scholen van Utrecht zijn dicht
26 maart
Rondleiding nieuwe ouders
28 maart
Grote rekendag
29 maart
MR vergadering
30 maart
Goede vrijdag- Paasontbijt
2 april
Tweede paasdag
__________________________________________________________________________________
CITO resultaten midden toetsen
De eindopbrengsten bespreken wij altijd eerst in het team, vervolgens presenteert de teamgeleding dit
aan de MR en daarna komt het in de nieuwsbrief naar alle ouders. Dit maakt dat we altijd wat later in de
nieuwsbrief hierover berichten.
Gemiddelde van elke
2
3
4
5
6
7
Ruim boven gemiddelde
jaargroep in juni 2017
Boven gemiddelde
Onder gemiddelde
Taal
Ruim onder gemiddelde
Lezen AVI
Lezen DMT
Rekenen
Spelling
Begrijpend lezen
Begrijpend luisteren
Woordenschat**
Inmiddels hebben wij ook de tussenopbrengsten in het team gepresenteerd. Naar aanleiding van tussenopbrengsten wordt er intern gehandeld, zowel op leerling, groeps- als schoolniveau. Beleidskeuzes worden
voorbereid voor volgende jaren naar aanleiding van opbrengsten. Dit betreft methode keuzes, begeleiding
door specialisten of teamscholing.
Naar aanleiding van de eindopbrengsten wordt dit jaar gekeken naar een goede methode voor taal en
spelling. De huidige methode is aan vervanging toe en voor spelling zien wij een trend dat lagere groepen
(t/m groep 5) meer begeleiding nodig hebben in spelling. Een aantal teamleden bekijkt nieuwe methodes
en bespreekt de wensen van het team.
Wij zijn zeer tevreden over de resultaten lezen. Met name de resultaten op tekstniveau zijn goed. Op advies van de Hogeschool Utrecht, waar wij mee samenwerken rondom het monitoren van leesonderwijs,
zullen wij vanaf dit schooljaar alleen nog de DMT (woordentoets) afnemen in de groepen 3 en 4 en indien
nodig bij specifieke leerlingen in de overige groepen. Lezen is tekstlezen en dit kunnen kinderen vaak beter dan woordlezen. Ze hebben baat bij de context.
De goede resultaten op rekenen en begrijpend lezen laten zien dat investeren in een uitdagende leeromgeving belangrijk is en blijft op onze school.
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Personele zaken
Zoals in elke beroepsgroep, is in het onderwijs de griepgolf niet ongemerkt voorbij gegaan. Naast de griepgolf, hebben we momenteel ook te maken met een aantal leerkrachten die langdurig ziek zijn geworden.
Tot nu toe is het ons gelukt om de klassen goed op te vangen met elkaar. Een aantal parttimers heeft wat extra dagen gewerkt en de ambulante mensen zijn extra voor de klas gegaan.
De vervanging van afwezige leerkrachten organiseren is momenteel een behoorlijke uitdaging. Het lerarentekort is
in het Utrechtse basisonderwijs inmiddels goed merkbaar en bij collega SPO scholen zijn al meerdere keren klassen
naar huis gestuurd vanwege het gebrek aan vervanging. Voor u als ouder is het goed om te weten dat het naar huis
sturen van een groep, de laatst mogelijke optie is voor ons als school. Echter, met het vooruitzicht dat het lerarentekort de komende jaren verder zal oplopen, kunnen wij helaas niet garanderen dat het op De Kleine Dichter in de
toekomst niet voor zal gaan komen.

Wil je ook meedenken en beslissen over ontwikkelingen en beleid van
De Kleine Dichter? Meld je dan aan voor de MR voor 1 april via een mail aan
MZR@dekleinedichter.nl
Wat is de MR?
In de medezeggenschapsraad praat je mee over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken
hebben. Zoals het formatieplan, het onderwijsbeleid en de financiën. De MR brengt aan het begin van het schooljaar verslag uit over het voorgaande jaar. Op dit moment bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouders.
Een van de drie plekken van de oudergeleding is verkiesbaar.
Welke bevoegdheden heeft de MR?
De directie is voor een aantal beslissingen verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt via
de MR, zoals is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Er zijn verschillende soorten beslissingen:
- Die waar de MR eerst advies over moet geven;
- Die waar instemming van de MR voor vereist is;
- Die waar de schoolleiding alleen de MR over hoeft te informeren.
Bij werving van nieuw personeel zit altijd een MR-lid in de sollicitatiecommissie. De meeste zaken worden echter
besproken zonder dat er sprake is van een formele advies- of instemmingsvraag. De agendapunten kunnen door de
directie worden opgevoerd of door de leden van de MR (bijvoorbeeld een vraag hoe iets geregeld is of een verzoek
om uitleg van een actuele situatie). Voor meer informatie kun je ook op de website van De Kleine Dichter kijken
(www.dekleinedichter.nl/medezeggenschapsraad ).
Wat levert zitting in de MR jou op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. Je doet kennis op over de achtergronden
van de school van je kind(eren) en de schoolorganisatie. Je doet ervaring op met het instemmen/adviseren over beleid. MR- leden hebben recht op een korte scholing. Zo kun je hier ook persoonlijk profijt van hebben.
Wat vragen wij van jou?
Interesse in schoolbeleid en schoolregels.
Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 8x per jaar).
Een kritische én open houding.
Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen.
Lijkt het je wat om de MR te komen versterken?
Mail dan voor 1 april naar MZR@dekleinedichter.nl. Als de inschrijving is gesloten krijgen alle ouders, indien meerdere personen zich verkiesbaar hebben gesteld, de mogelijkheid hun stem uit te brengen op de kandidaten. Deze verkiezingen worden in de week van 14 mei gehouden, waarbij de kieslijst eind april (voor de vakantie) bekend wordt
gemaakt. Mocht het zo zijn dat slechts één persoon zich verkiesbaar stelt, dan wordt deze persoon automatisch het
nieuwe MR-lid. Als je eerst met iemand uit onze MR wilt praten, spreek ons dan gerust aan.
Met vriendelijke groet, Marjolein Rooijmans, Anne-Maaike Reitzema en Wouter Willemsen, oudergeleding MR
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De Vreedzame Kinderraad is weer begonnen!
Om in de stemming te komen en elkaar wat beter te leren kennen
ging de hele groep op 23 januari naar het Fort van de Democratie. Ze
waren daar de eerste groep basisschoolkinderen ooit en dat beviel
goed. De kinderen konden over van alles en nog wat hun eigen
mening geven en de mensen van het Fort (een bezoek waard, voor
jong én oud!) waren onder de indruk van de gesprekken die de
kinderen voerden.
Op 13 februari was de 2e bijeenkomst: hard werken! Van de drie punten van het Manifest voor een Vreedzame wijk wordt gewerkt aan ‘Samen houden we de wijk schoon’.
Na een brainstorm en een supersnel bezoek aan het Maasplein en The Yard heeft de
Kinderraad ervoor gekozen om The Yard schoon te willen krijgen.. en houden!
In hun klassen verzamelen ze nu goede ideeën daarvoor en dan is op 6 maart de volgende vergadering. Iedereen die verstand heeft van The Yard en/of van opruimen is van
harte welkom om mee te denken.
De kinderen willen met alle basisscholen samen de acties uitvoeren die ze gaan verzinnen. Ook met ouders erbij, dus… jullie gaan nog meer horen van de Kinderraad!
* De Kinderraad wordt georganiseerd door de sociaal makelaars van DOENJA i.s.m. de basisscholen in de wijk. Meer
info? Hulp aanbieden? Bel/mail Nienke Zeeman 06-27309873 n.zeeman@doenjadienstverlening.nl *
________________________________________________________________________________________
Terugblik en vooruitblik studiedagen
Voor de krokusvakantie is het team aan de slag gegaan met de verschillende onderwerpen vanuit het jaarplan van de
school. De leerkrachten van de groepen 1 tot en met 3 zijn de dag gestart met het bezoeken van collega-scholen om
inspiratie op te doen rondom de stimulering van spelontwikkeling in het kleuteronderwijs en de overgang naar groep
3. De leerkrachten van de bovenbouw zijn zich gaan oriënteren op een nieuwe taalmethode onder leiding van Inge
van Meeuwen, onze leescoördinator. Ook is het eerste concept van de kwaliteitskaart rekenen gepresenteerd aan het
team. De leerkrachten gaan hier de komende tijd me aan de slag in de klas. Samen met de intern begeleiders zijn de
schoolbrede resultaten op de laatste CITO resultaten geanalyseerd en omgezet in een plan van aanpak voor elke klas.
Tenslotte hebben de leerkrachten de nieuwe thema’s voorbereid en is er veel tijd besteed aan de rapporten.
De studiedag van 19 maart a.s. is ingevuld door ons schoolbestuur SPO Utrecht. Voor alle teams van de 35 openbare
scholen in Utrecht, is op die dag een breed scala van sprekers, workshops en informatieve activiteiten georganiseerd
in het kader van ‘ Creativitijd.’
________________________________________________________________________________________

FESTIVAL DICHTERBIJ
Op 3 juni 2018 is het zover! Het eerste festival Dichterbij vindt plaats.
Van 14.00 tot 22.00 uur is de Veilinghaven het decor voor gratis muziek en kunst en zijn er foodtrucks aanwezig.
We kunnen de programmering nog niet helemaal verklappen maar veel Dichterswijkers en organisaties uit de wijk
(zoals de Kleine Dichter) doen mee en we hopen op veel bezoekers.
Op dit moment draait de organisatie op volle toeren en wij willen hierbij een oproep plaatsen aan ouders. Ook
zoeken wij bedrijven die ‘vriend’ of partner willen worden van het festival of van een programma onderdeel. Willen
jullie bijdragen aan het programma of anderszins meehelpen laat dat weten. Zowel in de aanloop naar
het festival als op de dag zelf kunnen wij een aantal vrijwilligers gebruiken!
De Kleine Dichter vader Maurice Bongers is aanspreekbaar bij vragen en Maureen Alvares als programmeur via info@festivaldichterswijk.nl . Op www.festivaldichterswijk.nl staat meer achtergrondinformatie.
en oh ja...allemaal straks natuurlijk lid worden van de facebook groep die binnen een week of drie online zal zijn... 3
- Maurice Bongers-

