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Even bijpraten:
Het nieuwe kalenderjaar 2019 is goed begonnen.
Een jaar waarin we elkaar blijven ontmoeten als gesprekspartners die samenwerken
voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Wees welkom.
Er komen nieuwe gezinnen in ons dorp wonen. De komende periode komen zij onze
school bezoeken en één enkele leerling stroomt nog voor de zomer in.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek op 15 maart
2019 een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. Op dit moment worden de gesprekken
gevoerd binnen SPO Condor en informeren wij u zodra mogelijk welke consequenties dit voor onze school heeft.
Belangrijke data:
• OV vergadering 22 januari
• Donderdag 7 februari studiedag; alle leerlingen vrij
• 4 februari: start Jeelo project “beleven van onze planeet”
• 15 februari: 1e rapport komt uit
• 18 februari: kwartfinale Nationale Voorleeswedstrijd
• Week 18 – 22 februari: 10-minutengesprekken
• 27 februari: leerlingenraadvergadering
• Vrijdag 1 maart: 12:00 uur alle leerlingen krijgen vakantie!
• MR vergadering 18 maart ( afwijkende datum)

Interne audit onderwijs kwaliteit afgelopen maandag 21 januari 2019
Onze school is bezocht door een auditteam van vier personen. Vier personen
zijn werkzaam binnen SPO Condor en één persoon is een extern audit specialist.
Tijdens deze audit heb ik samen met het auditteam klassen bezocht. Het
auditteam heeft met het team, ouders en onze leerlingenraad gesproken.
Zij gaan uit van de recente inspectiekaders en de beleidslijnen van SPO Condor.
De volgende domeinen hebben centraal gestaan:
•
•
•

het onderwijsleerproces (pedagogisch-didactisch handelen en de leerlingenzorg)
de resultaten
de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur.

De uitkomsten en aanbevelingen van dit audit bezoek bespreken wij met het team, MR en ouders.
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Parro
Wij zijn op school gestart met de pilot Parro. 75% van onze ouders hebben zich
hiervoor al aangemeld na de 1ste week. Met Parro kunnen we voortaan op een
makkelijke, veilige en snelle manier met elkaar communiceren. Parro is een app
voor uw mobiele telefoon, maar ook een website. U kunt dus ook via u computer
inloggen als u dat prettiger vindt.
Wat zijn de voordelen van deze app/ website:

Altijd op de hoogte
Het wordt voor ons makkelijk om u op de hoogte te houden. Onze berichten komen
direct aan.

Bekijk de zinvolste leermomenten van uw kind
Wij kunnen (bijvoorbeeld) tijdens een activiteit eenvoudig een foto met u delen.

Direct contact met onze school
Wij hebben hiermee één plek in handen om met u (privé) en met alle andere ouders
te communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben.
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com.
U kunt Parro nu al op uw mobiele telefoon zetten. Zoek op ‘Parro’ in:

Computer op Windows Phone? Ga naar https://talk.parro.com .

Kwartfinale voorleeswedstrijd:
Pleun uit groep 8 doet mee! U bent van harte welkom om erbij te zijn.
Datum: maandag 18 februari 2019
Locatie: bibliotheek de Mariënburg, Mariënburg 29 te Nijmegen
Aanvang/ eindtijd: 18:30 – 21:00 uur.
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Thema avond: Zelfvertrouwen,
weerbaarheid en welbevinden!
donderdag 31 januari 2019 19:30 uur – 21:30 uur
Heeft u zich al ingeschreven?
Voor deze thema-avond heeft u via de Parro app een uitnodiging gekregen. Voor onze organisatie is het fijn als u
aangeeft of u wel, niet of misschien komt. Op dit moment hebben 38 ouders via de Parro app hun keuze kenbaar
gemaakt. Ook u kunt zich via de Parro app aanmelden voor deze thema avond. U kunt ook altijd een e-mail sturen
naar directie@op-weg.nl.

Zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden.
U herkent de volgende situatie vast wel: uw kind komt boos of verdrietig thuis van school of na het spelen met
leeftijdgenootjes. Vaak kunt u uw kind troosten, maar niet altijd. Het verdriet van uw kind doet veel met u als
ouder. Dan voelt u zich machteloos. Wat moet u doen? Hoe kunt u uw kind in
deze situaties goed begeleiden? U wilt dat uw kind weerbaar is,
zelfvertrouwen heeft, goed in zijn of haar vel zit. Moet uw kind het zelf
oplossen, of moet u voor het kind opkomen?
Op deze en nog veel meer vragen krijgt u antwoord tijdens de themaavond ‘zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden’, die de
medezeggenschapsraad organiseert in samenwerking met de school op
donderdagavond 31 januari a.s.
De avond wordt geleid door Henk Visser van ‘Fides’. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van zelfvertrouwen,
weerbaarheid en welbevinden bij kinderen. Hij zal u meenemen in dit thema door middel van verhalen en
filmfragmenten en hij daagt u uit om mee te praten.
De avond start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Inloop om 19.15 uur.

www.fides-wbt.nl

Het kind doet alle moeite
om begrepen te worden.
Als wij het kind de ruimte,
het begrip, de liefde
en de grenzen geven
die het nodig heeft,
begrijpen wij het kind
en voelt het kind
zich begrepen.
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Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Binnen SPO Condor is het beleid met betrekking tot het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen
aangescherpt. Kinderen die te weinig uitdaging ervaren in de reguliere lesstof en behoefte hebben aan
verdieping en verrijking kunnen het kangoeroetraject in. Dat betekent dat het kind uitdagende opdrachten op
maat in een portfolio aangeboden krijgt. Het reguliere lesprogramma zal op sommige gebieden gecompact
worden zodat er tijd over blijft om te verdiepen en verrijken. Naast dit programma is het voor
kangoeroekinderen mogelijk om drie keer per jaar een periode van 6 weken een Kangoeroe-thema te volgen. In
dit schooljaar komen de thema’s “Het heelal” en “Evolutie” nog aan bod.
Elke 6 weken heeft Wendy Haas een gesprek met de kangoeroekinderen. Er wordt samen met de kinderen
gekeken waar talenten liggen, maar ook waar kinderen nog tegenaan lopen, of het extra werk past en hoe de
kinderen met nieuwe uitdagingen omgaan.
Visie
Door het werken met portfolio’s en passende verdiepingsmogelijkheden, waaronder het mogen deelnemen aan
drie thema’s per jaar, willen we de kangoeroeleerlingen meer betrekken bij hun leerproces. Ze maken plannen,
blikken terug en kijken vooruit. Ze ontdekken waar hun motivatie ligt en ook wat nog moeilijk voor hen is. Dit
komt tegemoet aan de onderwijsvraag die er bij ons als school ligt in deze tijd, met name bij
kangoeroeleerlingen: We willen hen laten opgroeien tot zelfstandige gemotiveerde mensen die plannen en
keuzes durven te maken. Natuurlijk helpen wij vanuit school de kinderen de juiste keuzes te maken en goede
opdrachten/ passend werkvormen te zoeken.

Vakantie rooster schooljaar 2019-2020
Dit rooster is ook op onze site te vinden.
• Herfstvakantie
14 oktober t/m 18 oktober 2019
• Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari 2020
• Carnaval/voorjaar
24 februari t/m 28 februari 2020
• 2e Paasdag
13 april 2020
• meivakantie
27 april t/m 1 mei 2020
• Bevrijdingsweek
4 mei t/m 8 mei 2020
• Hemelvaart
21 mei t/m 22 mei 2020
• 2e Pinksterdag
1 juni 2020

Monique Vroomen
Meerscholen directeur
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