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Op dinsdag 21 september hadden we de schoolfotograaf op bezoek. Wat zagen de  

kinderen er mooi uit! Deze week hebben alle kinderen een papiertje meegekregen met 

daarop een code. U kunt inloggen met de gegevens die op de inlogkaart staan en zelf kie-

zen welke foto’s en welke hoeveelheden u wilt. Bij bestellingen t/m 23 november krijgt u 

de groepsfoto er gratis bij. Ook worden ze dan gratis op school afgeleverd. Wat kunnen we 

trots zijn op de mooie foto’s! 

Even bijpraten… over de schoolfotograaf 

Onderwijsinhoudelijk 

Klassenbezoeken 

In het eerste blok van het schooljaar (zomervakantie tot herfstvakantie) zijn we gestart 

met klassenbezoeken bij alle leerkrachten, om te kijken hoe zij invulling geven aan  

passend onderwijs in hun klas. Het bieden van passend onderwijs is onder andere terug 

te zien in het toepassen van het directe instructiemodel, de werkwijze van groepsplannen 

en de klassenorganisatie waarbij ieder kind op eigen niveau werk maakt en hierin wordt 

begeleid. Iedere leerkracht heeft feedback gekregen op zijn of haar handelen en van 

daaruit worden passende vervolgstappen gezet. Ons doel hiermee is om ieder kind  

goede, passende begeleiding en lesaanbod te geven, zodat het naar eigen kunnen  

optimaal kan groeien. Hierbij is een uitdagende leeromgeving ook van groot belang. U 

kunt hierbij denken aan slim gebruik van het digibord, verschillende werkvormen  

toepassen, samenwerkingsopdrachten en het plaatsen van de lesstof in de belevingswe-

reld van het kind. De komende periode zullen leerkrachten ook bij elkaar in de klas gaan 

kijken en elkaar feedback geven op deze ontwikkeling. Zo worden we samen iedere dag 

een beetje beter! 

 

Schoolrapport 

Onze nieuwe visie geeft ook aanleiding om een nieuw schoolrapport op te stellen. Dit 

rapport moet een duidelijk beeld geven aan de ontwikkeling die het kind doorlopen 

heeft. Het moet kindvriendelijk zijn en een visitekaartje van onze school worden. Daar-

naast moet het jaarlijks aangepast kunnen worden naar aanleiding van ontwikkelingen 

binnen de school. We gaan door middel van een enquête vragen naar jullie ideeën voor 

een nieuw rapport. Deze kunt u volgende week via Parro verwachten (z.o.z.). 



Organisatorische zaken 

Welkom: 

Vervolg rapport 

Daarnaast zijn we op zoek naar ouders die deel willen nemen aan de klankbordgroep 

schoolrapport. Deze ouders denken mee over het nieuwe rapport, geven feedback op het 

eerste concept en suggesties ter verbetering. Het is een klankbordgroep voor de komen-

de 3 maanden, want het is wel de bedoeling dat het nieuwe rapport halverwege het 

schooljaar al meegaat. Na afloop van de enquête willen we de klankbordgroep starten. 

Welke ouders willen plaatsnemen in deze groep? U kunt zich dan via Parro opgeven. 

(vrijwilligers schoolrapport). 

Er komt weer een nieuw vriendinnetje op de Mgr. Zwijsenschool! Wat fijn dat je er bent, 

veel leerplezier gewenst! 

 

Groep 1/2a:   Hanne Sleurink (zusje van Tiemen gr. 4 en Bram gr. 1/2b) 

Kalender 

2 november      AC-vergadering 

5 november      Start nieuwe ateliers 
  

Luizenpluizen 

Welke ouders willen er helpen met het luizenpluizen bij ons op school? We maken twee 

controlegroepen: een bovenbouw– en een onderbouwgroep. De controle vindt iedere 

maandag na de vakantie plaats. Tijd is in overleg met de groepsleerkracht. Wilt u zich  

opgeven via de leerkracht? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  


