Het is momenteel een onrustige tijd. Voor de kinderen vanwege sinterklaas , maar voor ons als
volwassenen op maatschappelijk gebied. De tweedeling in de maatschappij en de onzekerheid
rondom maatregelen en Lock downs, spelen in het achterhoofd mee. Momenteel hebben we als Visnet
relatief weinig kinderen in quarantaine en zijn er geen leerkrachten ziek. We zijn daar dankbaar voor
en hopen dat het zo mag blijven. Als christelijke school mogen we uitdragen dat we het niet alleen
hoeven te doen, maar dat God ons wil helpen. Hij wil onze rots en vesting zijn, dan zullen we nooit
wankelen.

Personeel
Helaas moeten wij per 1 februari 2022 afscheid nemen van onze collega Anne. Zij heeft een nieuwe
uitdaging gevonden in het Voortgezet Speciaal Onderwijs op de Donnerschool in De Glind. Wij
feliciteren onze collega met deze mooie uitdaging, maar vinden het heel jammer dat ze bij ons
weggaat. Wij zullen zo snel mogelijk een vacature uitzetten.

Actueel
GGD beleid COVID-19
Wanneer er bij u, uw kinderen of bij een huisgenoot corona is vastgesteld, neem dan altijd contact op
met de GGD om te vragen wat er gedaan moet worden. Het is belangrijk dat u ons informeert bij een
positieve testuitslag, zodat wij indien nodig maatregelen kunnen treffen.
Vooralsnog zijn de maatregelen en de beslisboom nog niet veranderd binnen het basisonderwijs. Er
ligt echter een wijziging voor de beslisboom bij het RIVM, zodra er meer bekend is brengen we u op
de hoogte. Voor de actuele beslisboom zie Download de actuele beslisboom kinderen naar
kinderopvang / school? (boink.info)
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Sport en beweging
Als school vinden we beweging belangrijk in het kader van de gezondheid. Daarom vragen we uw
aandacht voor twee nieuwe initiatieven in de omgeving.

Onderwijsontwikkeling
KIVA monitor
In oktober hebben we de KIVA monitor afgenomen in de klassen. De leerlingen vullen een vragenlijst
in die te maken heeft met hoe ze het vinden in de klas, in de school en op het schoolplein.
Afgelopen studiedag hebben we een training gehad vanuit KIVA hoe we de resultaten van de monitor
kunnen gebruiken en welke manieren van aanpak er zijn. Als we zien dat een leerling zicht niet fijn
voelt, buiten de groep valt of iets anders wat opvalt, dan bespreken we dat met het KIVA team. De
eerste stap is bijna altijd om in gesprek te gaan met de leerling. Vervolgens kunnen we er voor kiezen
om een steungroep (zie vorige nieuwsbrief) op te zetten. Het hangt uiteraard van de situatie af wat
passend is bij de leerling.
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APC
Als de steungroep niet helpend genoeg is, wordt de Anti Pest Commissie
ingeschakeld. In de flyer bij deze nieuwsbrief leest u wat de APC doet en
wie er in zitten.
Vertrouwenspersoon
Binnen onze school hebben we twee vertrouwenspersonen namelijk; juf
Sonja van der Vijver en juf Karin Vlastuin. Aan het begin van het
schooljaar gaan zij de klassen rond zodat alle leerlingen weten bij wie ze
terecht kunnen. Ook hebben we een speciaal postvakje zodat leerlingen
daar een briefje in kunnen doen als er iets is wat speelt en ze dit niet zo
durven te zeggen.
Alles Telt (rekenen)
Het is het tweede jaar dat we werken met onze rekenmethode Pluspunt.
Vorig schooljaar hebben we ons verdiept op de implementatie (invoering)
van de methode en zijn we daarin begeleidt vanuit Pater Onderwijsadvies.
Tevens is juf Berlinda van Ginkel opgeleid als reken coördinator. Dit jaar is zij op vrijdag ambulant om
leerlingen en leerkrachten te begeleiden. Bij het overstappen naar een nieuwe methode zie je vooral
in de groepen 6,7, en 8 dat er soms informatie gemist wordt. Dit omdat de vorige methode bepaalde
onderwerpen later aanbood dan deze methode. Wanneer we zien dat een leerling een onderdeel nog
niet goed beheerst waardoor hij niet verder kan, dan zetten we hierop in door extra ondersteuning. Dit
kan door de eigen leerkracht gebeuren of juf Berlinda en juf Aline.
Ondersteuning vanuit de NPO gelden
Zoals eerder gecommuniceerd hebben we een gedeelte van de NPO gelden besteed aan extra
ondersteuning in alle groepen. Na de herfstvakantie hebben we geëvalueerd hoe deze ondersteuning
is gegaan, of we inzetten op de juiste dingen en of er nog aanpassingen moeten worden gedaan.
In de bovenbouw worden groepjes leerlingen uit de klas gehaald om te werken aan een onderdeel wat
ze lastig vinden of waar ze juist meer uitdaging in nodig hebben. Deze werkwijze lijkt te werken en
verloopt naar tevredenheid.
Bij de kleuters bleek deze manier van werken minder resultaat te hebben. Dit omdat het onrust gaf bij
een aantal kleuters om even uit de klas te gaan en daarna weer terug. Daarom is na evaluatie
besloten om de ondersteuning in de klas plaats te laten vinden. De ene leerkrachten begeleidt een
groepje leerlingen met een bepaald doel en de andere leerkracht begeleidt de leerlingen tijdens het
spelen en werken.
We zijn blij met de ondersteuning die we in kunnen zetten om alle leerlingen zoveel mogelijk te
begeleiden. Dit gebeurt niet alleen op de hoofdvakken, maar zeker ook op sociaal emotionele
ontwikkeling en executieve functies.
Gesprek kwaliteitsmedewerker VPCO De Viermaster
Twee keer per jaar hebben we een gesprek met de kwaliteitsmedewerker van de Viermaster over
onze resultaten. Het doel van het gesprek is dat een extern iemand met zijn vragen een frisse blik kan
werpen over of we inzetten op de juiste dingen. In dat gesprek geven we als school aan wat we zien in
onze resultaten en hoe we daar op inzetten. De kwaliteitsmedewerker was erg te spreken over wat we
signaleerden en welke aanpak we daarop inzetten. Het is mooi om ook van een externe te horen dat
de ingezette kwaliteit van de afgelopen jaren nog steeds doorzet en wordt geborgd.
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