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SCHOOLBULLETIN  

          21 februari 2019 

In deze editie:  

 Oudertevredenheidsonderzoek 

 Studiedag 

 Vakantierooster 2019-2020 

 Grote rekendag 

 Anne Frankweek 

 Koningsspelen 

 Nieuws van de MR 

 Wegopbreking de Parken 

 

Voor in uw agenda: 

 Vrijdag 22 februari – maandag 4 maart 

Voorjaarsvakantie 

 Maandag 4 maart studiedag team (alle 

kinderen vrij) 

 Woensdag 6 maart luizencontrole 

 Oudergesprekken in de week van 11 maart 

 Vrijdag 15 maart alle kinderen vrij i.v.m. staking 

 Anne Frankweek in de week van 18 maart 

 Woensdag 27 maart techniekochtend 

 Woensdag 3 april grote rekendag 

 Woensdag 10 april open dag 9-12 uur 

 Donderdag 11 april Palmpasen groep 1-3 

 Vrijdag 12 april Koningsspelen (continurooster groep 5 t/m 8) 

 

Oudertevredenheidsonderzoek 

Dit jaar hebben alle ouders van de scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep de mogelijkheid gekregen 

om mee te doen aan een oudertevredenheidsonderzoek van DUO. De respons op onze school was 62%. 

We zijn erg trots en tevreden met de resultaten. De uitslag wordt ook gepubliceerd op de website van 

scholen op de kaart. Graag lichten we er alvast een aantal punten voor u uit: 

 

Over het algemeen zijn de ouders van Anne Frank tevreden met hun school. Ouders zijn zeer tevreden 

over de thema’s: leerkracht, sfeer, veiligheid op school, algemene ontwikkeling, onderwijs en 

voorzieningen. 

De ouders zijn matig tevreden over het thema gepersonaliseerd leren. Dit thema komt naar voren als 

aandachtspunt. Relatief veel ouders zijn van mening dat er onvoldoende aandacht is voor leerlingen met 

problemen en dat hun zoon/dochter niet op zijn/haar eigen manier en tempo kan leren op school. 

Relatief veel ouders zijn niet tevreden over de informatie die de website van de school biedt. 

 

Als team gaan we kijken wat quickwins zijn en hoe en op welke termijn we de aandachtspunten kunnen 

oppakken. Op woensdag 24 april nodigen wij u graag uit om ons input te geven over de thema’s 

communicatie en gepersonaliseerd leren. U bent van harte welkom van 8.30 uur tot 9.30 uur. De koffie of 

thee staat voor u klaar! 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Studiedag 

Tijdens de studiedag op woensdag 13 februari hebben we een viertal onderwerpen besproken: 

 

Groepsplannen 

Snappet 

21ste eeuwse vaardigheden 

5-gelijke dagenmodel 

 

Groepsplannen 

Om kinderen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling werken veel scholen met groepsplannen. Er werd 

lange tijd gedacht dat dit verplicht was vanuit de inspectie. De inspectie zegt echter hierover het 

volgende: 

 

Groepsplannen zijn niet verplicht, maar basisschoolleraren moeten kunnen laten zien dat ze de 

vorderingen van alle leerlingen goed in beeld hebben en hier ook naar handelen. Dit kan op basis van 

observaties, werk van de leerlingen of toetsen. Hoe scholen dit vastleggen en zichtbaar maken, mogen ze 

zelf bepalen. 

 

Tijdens de studiedag hebben we kritisch gekeken naar ons handelen en wijze van analyseren en 

administreren. Hierbij hebben we ons de vraag gesteld welke informatie we nodig hebben om kinderen 

goed in beeld te hebben en kunnen blijven volgen. We zijn tot de conclusie gekomen dat we al veel 

dingen op de juiste manier in kaart brengen. Bijvoorbeeld door de onderwijsbehoeften op te nemen in ons 

rooster en per blok de niveaugroepen bij te stellen. We hebben het e.e.a. nu met elkaar aangescherpt 

waardoor er een nog mooiere cyclus ontstaat om kinderen te volgen in hun ontwikkeling. De nadruk wordt 

meer gelegd op de dagelijkse evaluatie en observatie in de groep. Vervolgens vertalen we dit naar ons 

handelen als leerkracht in de klas. 

 

Snappet 

In groep 4 t/m 8 verwerken de kinderen hun antwoorden met rekenen via 

de devices van Snappet. Regelmatig evalueren we de manier van 

lesgeven met elkaar en scherpen we de aanpak waar nodig aan. Kinderen 

kunnen en mogen steeds meer op hun eigen niveau rekenen. Ze werken 

aan eigen doelen en we kunnen als leerkracht de kinderen dagelijks 

volgen. Hierdoor weten we vrij snel aan welke doelen kinderen nog 

moeten werken en wie er een verlengde instructie nodig hebben. Het 

afnemen van toetsen na een blokperiode is hierdoor niet altijd meer 

nodig. We hebben met elkaar afgesproken dat we de komende periode 

geen cijfers meer gaan geven voor de bloktoetsen. Kinderen hebben een 

doelenblad waarmee ze zelf bijhouden welke doelen ze al hebben behaald 

en aan welke doelen ze nog moeten werken. Dit past meer en beter bij 

onze visie om kinderen autonomie te geven en te volgen in hun eigen 

ontwikkeling.  
 

21ste eeuwse vaardigheden 

Er is gekeken naar een doorgaande lijn van onderbouw naar middenbouw als het 

gaat om het gebruik van devices en leren programmeren. In de onderbouw 

gebruiken kinderen alleen iPads en vanaf groep 3 moeten kinderen ook werken 

met een computer en een muis. Kinderen moeten dus in groep 3 muisvaardig 

worden gemaakt. Daarnaast is er een opbouw aangebracht in het leren 

programmeren met de Beebots. In groep 1-2 is hier al mee gestart en in groep 3-

4 zal dit na de voorjaarsvakantie onderdeel van het lesprogramma worden. 
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5-gelijke dagenmodel 

Tijdens de studiedag hebben we de pauzetijden voor de kinderen voor het nieuwe schooljaar met elkaar 

vastgesteld. Voor groep 1-2 verandert er niets aangezien de pauzetijd daar onder de onderwijstijd valt.  

Voor de midden- en bovenbouw is het eten en drinken en buitenspelen op elkaar afgestemd waardoor het 

voor de leerkrachten mogelijk is om naar behoefte het eten en drinken of buitenspelen te verlengen. 

Hierdoor kunnen kinderen rustig eten en kan de leerkracht voorlezen op het moment dat nog niet 

iedereen klaar is met eten. Ze hoeven dus niet te haasten om naar buiten te gaan.  

 

Na de voorjaarsvakantie gaan we per bouw (onderbouw, middenbouw, bovenbouw) aan de slag met het 

aanpassen van de lesroosters. Uitgangspunt is dat we de roosters zoveel mogelijk op elkaar afstemmen 

zodat er ruimte is voor groepsdoorbrekend werken zoals we dat nu ook al doen met de cultuurmiddag. 

Daarnaast zijn we aan het kijken of we de gymtijden meer op dezelfde dag kunnen plannen. Dit moet in 

overleg met Accres en de andere scholen die gebruik maken van de gymzaal. Zodra we hier meer 

duidelijkheid over hebben zullen we dit communiceren. 

 

Als laatste zijn we bezig met de urenberekening voor de overgangsperiode naar het 5-gelijke 

dagenmodel. Per schooljaar wordt berekend hoeveel vrije dagen naast de vakanties kunnen worden 

ingepland. Bij deze berekening wordt uitgegaan van de totale schooltijd (8 schooljaren) van een kind. 

Leerlingen van een basisschool moeten minimaal 7520 uur les krijgen verdeeld over 8 jaren. Op dit 

moment heeft groep 1 t/m 4 23 uur en 45 minuten per week les. Kinderen vanaf groep 5 hebben 25 uur 

en 45 minuten per week les. Dat wordt straks voor alle kinderen 25 uur omdat er lesuren verschuiven van 

de bovenbouw naar de onderbouw. We moeten dus rekening houden met het aantal uren die kinderen al 

hebben gehad en de uren die ze nog gaan krijgen. Dit betekent voor de komende schooljaren dat er 

verschillen zullen zitten in de vrije dagen die kinderen krijgen in de vorm van studiedagen voor het team. 

Voor groep 1 t/m 4 geldt dat zij meer vrije dagen zullen hebben per schooljaar dan groep 5 t/m 8. Deze 

zullen aan het begin van het schooljaar in de jaarkalender opgenomen worden. 

 

Vakantierooster 2019-2020 

 

Vakantie Datum 

Start schooljaar 2 september 2019 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 

Goede vrijdag 10 april 2020 

Paasmaandag 13 april 2020 

Meivakantie (incl. Konings- en 

Bevrijdingsdag) 

27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart (+ extra vrije dag) 21 en 22 mei 2020 

Pinkstermaandag 1 juni 2020 

Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020 
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Grote rekendag woensdag 3 april 

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag 

georganiseerd. Het is een dag voor alle 

basisscholen in Nederland en 

Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die 

helemaal in het teken staat van 

rekenen. En dan niet gewoon in de 

klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! 

 

Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de 

verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor 

een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot 

meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen 

onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt 

rekenen leuk! 

 

Voor deze dag zijn we op zoek naar ouders die ons willen helpen met de activiteiten in de groepen. 

Hierover wordt u via de mail nog geïnformeerd.  

 

Anne Frankweek (geschreven door Sofie en Bodène groep 8) 

Wij zijn van groep 8 van de Anne Frankschool. Wij gaan 14 maart naar het Anne 

Frankhuis in Amsterdam. Daar hebben we allemaal heel veel zin in en we maken 

er een leuk uitje van. We vertrekken ’s ochtends vroeg met de trein om 9:00 uur. 

Na ons bezoek aan het Anne Frankhuis komt er een Anne Frankweek op school. 

Dan vertellen wij aan alle groepen wat we hebben geleerd, aangepast aan de 

leeftijd. We hopen dat we in het Anne Frankhuis veel gaan leren. Wij doen dit ook 

omdat we de Anne Frankschool zijn maar ook omdat we dit een heel belangrijk 

onderwerp vinden. We vinden het ook verdrietig wat er met Anne Frank is 

gebeurd. 

 

Sofie en Bodène 

 

Koningsspelen 

Vrijdag 12 april worden de Koningsspelen georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8. 

Deze dag zullen wij als school voor de groepen 5 t/m 8 een continurooster draaien. 

Dat betekent dat alle kinderen naar school gaan van 8.30 uur tot 14.30 uur. Zij 

moeten dus voor deze dag een lunchpakket meenemen. De groepen 1 t/m 4 

hebben gewoon school tot 12.00 uur. 

 

Dit jaar worden de Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 georganiseerd bij de 

Wenum Hoeve in Wenum Wiesel. Wij mogen de hele dag kosteloos gebruik maken 

van het terrein en alle faciliteiten. Hiervoor zijn we de familie Wensink heel 

dankbaar. 

 

De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten deze dag door uzelf worden gebracht en gehaald. We verwachten 

de kinderen om uiterlijk 8.45 uur op de locatie in Wenum Wiesel. Om 12.00 uur (groep 3 en 4) / 14.30 

uur (groep 5 t/m 8) kunt u uw kinderen weer ophalen. Het adres is Wenumsedwarsweg 99 in Wenum-

Wiesel. 

 

Groep 1-2 kan al vanaf 8:15 uur worden gebracht naar school zodat u genoeg tijd heeft om uw andere 

kind(eren) naar Wenum Wiesel te brengen. Mocht u rond 12.00 uur in de problemen komen met het 

ophalen vanwege een broertje of zusje in groep 1/2 dan mag u deze vanaf 11.30 uur ophalen op school. 
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Nieuws van de MR: 

Op 18 februari zijn de leden van de Medezeggenschapsraad (MR) weer bij elkaar gekomen om de 

ontwikkelingen op de school te bespreken. Deze keer hebben we onder andere gesproken over: 

- Het instroommoment voor kinderen rond december 

- De informatiebrief voor nieuwe ouders, rondom het thema zindelijkheid 

- De nieuwe schooltijden: een mogelijke aanpak van de pauzes 

- De opvolging van onze voorzitter (half maart volgt meer informatie) 

- De tijdelijke vervanging van de IB-taken 

- De oudertevredenheidsuitslag 

- De onderwerpen die besproken zijn in de GMR. 

 

De punten op de volgende vergadering, op 25 april, zijn onder andere: 

- De resultaten van het RI&E onderzoek 

- Kwaliteitszorg/ trendanalyse (aansluiting voortgezet onderwijs) 

- Het binnenklimaat. 

 

Heeft u onderwerpen die u graag besproken wilt hebben in de MR? Of wilt u iets inbrengen op de 

bovenstaande onderwerpen? Mail deze naar afrmr@veluwseonderwijsgroep.nl of benader iemand van de 

oudergeleding: Michel Bevaart, Krista Nauta of Hilje Peters. 

 

Werkzaamheden rondom de Parken 

Rondom de school zijn er diverse werkzaamheden bezig. Binnenkort worden de straten rondom de school 

ook aangepakt. Dit heeft mogelijk consequenties voor het bereiken van de school en het parkeren. Hierbij 

delen wij de informatie met u die de gemeente op de website heeft geplaatst: 

 

De werkzaamheden in de Prinsenlaan en de Mr. van Hasseltlaan zijn inmiddels afgerond. Roelofs is nu 

bezig met de laatste loodjes aan het Emmaplein en begint op 

25 februari met de Prins Mauritslaan. Hiernaast is er een start 

gemaakt met de voorbereidingen in de Canadalaan, 

Mariannalaan en Frederikslaan. In deze nieuwsbrief (link naar 

de website) leest u meer over de voortgang en de planning 

van de wegwerkzaamheden. Ook nodigen wij u graag uit voor 

het feestelijke moment van de plaatsing van de circulaire tafel 

in het Verzetstrijderspark! 

 

 

 

 

Het team van de Anne Frankschool 
wenst u een fijne voorjaarsvakantie! 

mailto:afrmr@veluwseonderwijsgroep.nl
https://mailchi.mp/8a8196149e85/op-27-november-starten-de-werkzaamheden-aan-het-wilhelminapark-642731?e=e477c56eb1

