Nieuws
Koffie en Cake bijeenkomst

juni

Stichting ROOS en Stichting Quo Vadis doen onderzoek naar
een besturenfusie. Om medewerkers en ouders van beide
organisaties op de hoogte houden van de voortgang en om hen de
mogelijkheid te bieden om vragen te stellen, worden gezamenlijke Koffie
& Cake bijeenkomsten georganiseerd.
* De eerste Koffie & Cake bijeenkomst is op vrijdag 7 juni 2019 om
15.00 uur op het kantoor van Quo Vadis aan de Bosanemoon 30 in
Deventer.
* De volgende Koffie & Cake bijeenkomst is op vrijdag 28 juni 2019
om 15.00 uur op het kantoor van Roos aan de Haarstraat 83 in Rijssen.
U bent van harte welkom!

Schoolplan
De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het schoolplan 2019-2023.
Vele ouders hebben hiervoor ook een bijdrage geleverd, door aanwezig te
zijn op de thema avond eind januari en/of tijdens het onderwijscafé in
februari. De opmerkingen van ouders, kinderen en leerkrachten hebben
geleid tot een vernieuwde visie van Stichting ROOS. Daarnaast heeft het
team zich gebogen over de zaken die specifiek voor
basisschool Weemewereld gelden. In samenspraak met de MR heeft dit
tot een zestal speerpunten voor de komende jaren geleid:
Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO), professionalisering van het
team, communicatie, Public Relations, Daltononderwijs en meervoudige
intelligentie. In ons jaarplan wordt beschreven met welk doel en op welke
wijze we vernieuwingen op deze punten willen vormgeven. In de
nieuwsbrieven van het komende schooljaar houden we u op de hoogte
van de ontwikkelingen rondom deze speerpunten.

Schoolvakanties schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsweekend

21 t/m 25 oktober 2019
23 dec.2019 t/m 3 jan. 2020
17 t/m 21 februari 2020
13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020

Agenda:
7 juni
Koffie en Cake bijeenkomst
10 juni
Pinkstermaandag
11 juni
Studiedag (kinderen vrij)
13 juni
Tentoonstelling Kunst (17.00-19.00)

18 juni
MR vergadering
19 juni
Streetwise (verkeersproject)
21 juni
Mini WK Deto (gr 1 t/m 4)
26 t/m 28 juni
Kamp groep 7/8
28 juni
Rapporten gr 1 t/m 6 mee
koffie en Cake bijeenkomst
1 juli
Rapporten gr 7 mee
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2e Pinksterdag
Zomervakantie

1 juni 2020
6 juli t/m 16 aug. 2020

Nieuws uit de MR
Het is de laatste tijd stil geweest vanuit de MR. Dat wil niet zeggen
dat we stil zitten. Achter de schermen wordt er hard gewerkt. In
januari is er een informatieavond geweest voor ouders om input op
te halen voor het schoolplan 2019-2023. Naar aanleiding van deze
avond is er Stichting breed ook een interactieve avond met ouders
en leerlingen geweest. De eerste bevindingen zijn in april aan ons
voorgelegd en eind juni is het de bedoeling dat een concept
schoolplan 2019-2023 aan ons zal worden voorgelegd.
Stichting Roos is aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
om eventueel tot een samenwerking te komen met Stichting Qua
Vadis. Zodra er meer nieuws is zal de directie jullie op de hoogte
houden van de stand van zaken.
Ook worden wij geïnformeerd over de stand van zaken inzake
invulling directie, klassenindelingen, beschikbare fte's voor volgend
schooljaar. Als hier meer bekend over is, worden jullie hierover
geïnformeerd.
Verkiezingen
Begin dit schooljaar hebben er vervroegde verkiezingen
plaatsgevonden in verband met het vertrek van een MR-lid. Marjon
Haselhorst is sinds oktober onze jongste MR-lid. Er worden dan ook
op dit moment geen nieuwe verkiezingen gehouden voor de
oudergeleding van de MR.
Vragen
Als je vragen of ideeën hebt, schroom niet om ze aan ons te stellen.
Heb je vragen over jouw kind, dan kun je het beste contact
opnemen met de betreffende leerkracht en komen jullie er samen
niet uit, dan kun je bij de locatieleider/directeur terecht.

Nieu Terugblik op de afgelopen maand
Tijdens de Koningsspelen hebben de kinderen meegedaan aan een sponsorloop. De
opbrengst bedraagt maar liefst €2244,85. Wat een prachtig bedrag! Binnenkort wordt
€1117,= overhandigd aan Stichting Manna. We laten de leerlingenraad graag
meedenken over de besteding van het deel voor school.
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Nader toegelicht
Een passend advies voor het voortgezet onderwijs
Op welk niveau heeft uw kind de meeste kans van slagen in de eerste drie jaar van
het voortgezet onderwijs? Deze vraag staat centraal als we als basisschool een
niveau-advies bepalen voor het voortgezet onderwijs. De wetgever vraagt dus
niet om een startniveau, maar om het niveau waar uw kind in het derde jaar van
de middelbare school nog goede cijfers zal halen.
Natuurlijk kunnen we dit niet met zekerheid voorspellen. Maar op basis van de
resultaten van de afgelopen drie jaren en kind kenmerken kunnen we wel een
goede voorspelling doen. Daarnaast krijgen we van het middelbaar onderwijs
terugkoppeling over de leerlingen die we eerder een niveau-advies hebben
gegeven. Daaruit blijkt dat het merendeel op hetzelfde niveau blijft en slechts
enkelen op- of afstromen.
Hoe verloopt het proces van niveaubepaling?
Eind groep 7 gaan we met ouders en kind om de tafel om te spreken over het
uitstroomniveau dat we verwachten. Ze krijgen een voorlopig niveau-advies. Dit
advies kan twee niveaus bevatten, omdat het kind nog mogelijkheden tot
ontwikkeling heeft. We maken afspraken waar de focus de komende tijd komt te
liggen om tot een gewenst resultaat te komen.
In november van groep 8 geven we een enkelvoudig advies, zodat ouders en kind
gericht de open dagen van het voortgezet onderwijs kunnen bezoeken.
Na de afname van de Middentoetsen van Cito geven we een definitief niveauadvies. Op dit niveau zal de leerling worden ingedeeld op het voortgezet
onderwijs. Meestal zal dit niet afwijken van het voorlopig niveau-advies.
Een niveau-advies, geen schooladvies
We geven alleen een advies over het verwachte haalbare niveau. U kiest zelf bij
welke school voor voortgezet onderwijs u uw kind aanmeldt. Er is genoeg keuze
in de regio. De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren open dagen. De
leerkracht gaat met de kinderen naar de scholen waar waarschijnlijk veel van
onze leerlingen worden aangemeld. Daarnaast zijn er open dagen voor ouders en
kinderen. U wordt door school op de hoogte gehouden van de data van de open
dagen van scholen in onze regio.
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Schooltijden en studiedagen
Scholen in Nederland hebben enigszins ruimte om zelf te bepalen hoe ze de
verplichte onderwijstijd vedelen over de 8 jaren dat een leerling naar school
gaat.
Welke regels zijn er voor de verplichte onderwijstijd?
Een schooljaar loopt van 1 augustus tot 31 juli. De inspectie berekent de
onderwijstijd echter van 1 oktober tot 30 september. Leerlingen moeten in de
acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs
krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw)
ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren
(bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht de 240 uur
verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur.
Hoe verdelen we op Basisschool Weemewereld de onderwijstijd?
Op onze school hanteren we een continurooster, waarbij er geen verschil
wordt gemaakt tussen onder- en middenbouw. Alle kinderen hebben dezelfde
schooltijden. Gemiddeld gaan alle kinderen 1000 uur per schooljaar naar
school. Over 8 schooljaren is dat 8000 uur. Dat is meer dan wettelijk vereist is.
Studiedagen
Vanwege het continurooster gaat een kind op onze school over 8 jaar te veel
naar school. Dat wordt gecompenseerd door kinderen een aantal keer een
extra dag vrij te geven op een studiedag van het team. We mogen als school
niet meer dan 7 weken een vierdaagse week plannen (buiten de feestdagen
om). Bij het plannen van de extra vrije dagen kijken we naar een goede
verdeling over het schooljaar, in welke periode we als organisatie een
vergadermoment nodig hebben, wanneer er cursusleiders beschikbaar zijn,
enz. In de komende schoolkalender van PARRO kunt u de studiedagen
terugvinden.
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