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De zomervakantie komt in zicht en dan is het tijd om met elkaar terug te kijken op het afgelopen 

schooljaar. Vorig schooljaar is de nieuwe visie opgesteld en dit jaar hebben we deze steeds meer  

geïmplementeerd. Daarnaast hebben we de focus gehad op de volgende ontwikkelingen:  

• Goed onderwijs geven: alle leerkrachten kunnen goed inhoud geven aan de lessen rekenen/lezen/

spelling en kinderen passend aanbod en begeleiding geven op verschillende niveaus (hulp, basis of 

verrijking). Dit gebeurt middels het werken met ‘Onderbouwd’ (in groep 1/2), het werken met 

groepsplannen (groep 3 t/m 8) en door bij het aanbieden van nieuwe lesstof door het direct  

instructiemodel te gebruiken. Afgelopen jaar hebben vooral de vakken spelling en rekenen  

centraal gestaan. Volgend schooljaar zal schoolbreed het lees– en taalonderwijs de focus krijgen. 

• Professioneel leerklimaat: dit jaar heeft professionalisering van teamleden centraal gestaan.  

Hiervoor worden er klassenbezoeken afgenomen en met iedere leerkracht ontwikkel-,  

functionering- en beoordelingsgesprekken gehouden. Daarnaast maken teamleden nu  

gebruik van collegiale consultatie en intervisie. Er wordt gewerkt met coördinatoren, dat zijn  

leerkrachten die in een ontwikkeling binnen de school de kartrekker zijn, en er wordt planmatig 

gewerkt met ontwikkelingsformats. Dat is bij elkaar een mooie ontwikkeling die doorlopen is en 

die ongetwijfeld bij zal dragen aan het geven van (nog) beter onderwijs. 

• Nieuw schoolrapport: het nieuwe schoolrapport is gemaakt en in gebruik genomen. Alle feedback 

die we hebben ontvangen, zal in de zomervakantie worden verwerkt in het rapport van komend 

schooljaar. Dit is een jaarlijks terugkerend iets, waardoor het rapport ‘meegroeit’ met de  

ontwikkelingen die op school plaatsvinden. Het is mooi om te zien hoe trots kinderen op hun eigen 

ontwikkeling zijn en hoe het rapport een beeld geeft van de complete ontwikkeling van het kind. 

Dat was de bedoeling van ons nieuwe rapport! 

• Schoolprogramma om achterstanden vanuit corona weg te werken: Dit schooljaar is er remedial 

teaching (RT) ingezet om achterstanden vanuit de coronamaatregelen binnen de basisvakken weg 

te werken. Door gebrek aan vervanging is deze RT niet altijd doorgegaan, doordat de leerkracht 

soms voor de klas moest. Hiermee hebben we voorkomen dat er klassen naar huis moesten  

worden gestuurd en er nieuwe achterstanden zouden komen. Deze werkwijze is binnen Aves  

afgesproken. De gelden voor de RT-uren die niet zijn uitgevoerd, blijven  

gewoon staan op de rekening en zullen het komende jaar alsnog worden 

uitgegeven. Ook komend jaar zullen we weer in alle klassen RT geven om 

eventuele achterstanden weg proberen te werken. Leerkrachten worden 

hier wederom in begeleid door de intern begeleidster. 

We kijken terug op een schooljaar met mooie ontwikkelingen. In de  

volgende nieuwsbrief kijken we met u vooruit op het komende schooljaar! 

 

Even bijpraten…  terugkijken op het afgelopen schooljaar 

Schooljaar 

2021/2022 



Organisatorische zaken 

Kalender 

Cito eindtoets  

Begin groep 8 begint het doorverwijsproces naar het voortgezet onderwijs. Dit zijn gesprekken 

die de leerkracht met de ouders en kind houdt om samen te bepalen wat een passend vervolg-

traject voor het kind is en welke school het beste bij het kind past. Dit wordt bepaald door allerlei 

zaken, waaronder het karakter van het kind, observaties van de leerkracht, de methodetoetsen 

en de uitslagen van de halfjaarlijkse citotoetsen die we vanaf groep 3 doen. In dit proces is de  

cito eindtoets ondersteunend. Het geeft school een extra ondersteunend advies. 

Daarnaast gebruiken we dit instrument als school om te bepalen; doen we de goede dingen en 

doen we ze goed? De uitkomsten van dit jaar zijn voor onze school erg positief: landelijk is er 

534,8 gescoord (een score tussen de 500 en 550). Onze school had echter een score van 539,5. 

Ook onze ambitiedoelen ten aanzien van het behalen van het functioneel niveau (wat je nodig 

hebt om in de maatschappij te kunnen functioneren) en ons streefniveau zijn ruim behaald.  

We zijn trots op deze uitkomst, maar vooral trots op de kinderen die zich zo goed hebben ingezet  

en zich op hun eigen niveau optimaal ontwikkeld hebben. Goed gedaan toppers! 

9 juni  Schoolreisje groep 1/2/3 

12 juni  Meester Robert-Jan jarig 

19 juni  Vaderdag 

24 juni  Rapporten mee 

27-30 juni  Oudergesprekken 

   Vanaf maandag 20 juni kunnen ouders/verzorgers van groep 1 t/m 7 zich  

   via Parro inschrijven voor de oudergesprekken van 27, 28, 29 en 30 juni.   

Welkom… 

Julius (groep 1/2A) en Silvester (groep 3) Klijster zijn 

verhuisd naar Kampen en zitten nu ook op de  

Mgr. Zwijsenschool. 

Op 19 mei is Aliya Popa 4 jaar geworden en op 1 juni 

is Elly Zwitser 4 jaar geworden. Zij gaan nu allebei 

naar groep 1/2 A bij juf Carlijn en juf Maaike. Op 4  

juni is Jason Hebels 4 jaar geworden. Hij gaat nu naar 

groep 1/2B bij juf Suzette en juf Maaike.  

Allemaal van harte welkom op school en heel veel 

(leer)plezier toegewenst op de Mgr. zwijsenschool!  







Schoolmaatschappelijke werkspreekuur: Kim Rolé 

Woensdag 1 juni 8.30 – 9.30 uur op de Mgr. Zwijsenschool 

Loop gerust binnen om uw vraag te stellen onder het genot van een kopje koffie of thee.  

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Mijn naam is Kim Rollé, werkzaam als  Jeugdconsulent Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) binnen CJG Kampen en in 

deze functie verbonden aan de Mgr. Zwijsenschool. De basis voor een prettige samenwerking voor mij is gelijkwaar-

digheid en ervaringen kunnen uitwisselen met elkaar; wat ervaart uw kind, wat willen jullie als ouders, wat ziet 

school en wat kan ik betekenen als Schoolmaatschappelijk werker. Om daarna met elkaar op zoek te gaan naar hoe 

uw kind of jullie als gezin weer op een positieve manier vooruit kunnen.  

CJG Kampen 

Kinderen komen tot leren op het moment dat ze goed in hun vel zitten. Het CJG Kampen is de voordeur voor hulpvra-

gen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Vanuit het CJG sluit ik aan bij het Zorg 

Advies Team-overleg. Wanneer u een hulpvraag heeft kunt u op school binnenlopen tijdens het spreekuur op de aan-

gegeven datum en tijd. Het spreekuur vindt één keer in zes weken plaats. Mocht de geplande dag voor u niet uitko-

men, kunnen we altijd kijken naar een ander moment.  

SMW-spreekuur 

Het spreekuur is een oriënterend gesprek met u als ouder(s) en met mij. Als Schoolmaatschappelijk werker denk ik 

met u mee en kijken we gezamenlijk wat er mogelijk is. Soms is advies en ondersteuning in dit gesprek voldoende, 

soms komen we er samen uit dat een vervolgafspraak zinvol is. Vanuit het CJG kan ik 5 á 6 gesprekken aanbieden. 

Deze gesprekken zijn kosteloos. Mochten we er samen op uitkomen dat er meer nodig is, dan kan er een verwijzing 

gemaakt worden naar passende hulpverlening.  

U kunt bij mij terecht met vragen rondom opvoeden en opgroeien. Ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw 

kind(eren) gaat, zowel thuis als op school. Dit kan op alle gebieden zijn, bijvoorbeeld: 

• Ik vind het lastig om grenzen te stellen richting mijn kind, hoe kan ik dat het beste doen?  

• Hoe kan ik op een positieve manier mijn kind begeleiden thuis en op school? 

• Mijn kind vertoont brutaal en agressief gedrag, moet ik mij zorgen maken? 

• Mijn kind heeft last van sombere gedachten, hoe kan ik helpen? 

• Mijn kind wordt gepest, wat nu? Mijn kind pest anderen, wat nu? 

• Mijn partner en ik hebben steeds ruzie en de kinderen lijden er onder. 

• Het lukt mij niet om aan school duidelijk te maken waar ik problemen mee heb. 

• Mijn kind heeft een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt (scheiding, sterfgeval, agressie of geweld), wat kan ik 

doen om mijn kind hierin te begeleiden? 

• Mijn kind gaat dit jaar de overstap maken naar het voortgezet onderwijs? Hoe kan ik mijn kind hierop voorbe-

reiden? 

Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.  

Met vriendelijke groeten Kim Rollé (Consulent Jeugd, aandachtsgebied Schoolmaatschappelijk werk) 

Bezoekadres: Stadhuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 (gratis parkeren). 

Postadres: CJG Kampen, Postbus 5009, 8260 GA  KAMPEN. 

T: 14038, spreek in ‘Kampen’ en kies daarna voor optie 2. 

E: k.rolle@kampen.nl 

Werkdagen: dinsdag l woensdag l vrijdag 
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