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Nieuw leerlingvolgsysteem
Iedere basisschool moet, maar wil natuurlijk ook graag, de ontwikkeling
van hun kinderen volgen. Al enige tijd liepen wij er tegen aan dat ons
leerlingvolgsysteem niet paste bij de werkwijze van onze school. Lange
tijd was CITO het enige leerlingvolgsysteem voor op de basisschool.
Hier komt nu gelukkig verandering in. Vorig schooljaar hebben wij ons
verdiept in het leerlingvolgsysteem van IEP. Hier maken de leerlingen
van groep 8 ook de eindtoets van. Dit leerlingvolgsysteem past beter
bij onze manier van werken op school en ook de manier waarop wij naar het onderwijs kijken. Daarom hebben wij
besloten om vanaf dit jaar over te stappen op dit leerlingvolgsysteem.
Het IEP leerlingvolgsysteem is er op gericht om de leerlingen te
ondersteunen bij hun ontwikkeling. Leerlingen worden dan ook niet
landelijk met elkaar vergeleken, maar het systeem van IEP focust zich
op de individuele ontwikkeling van de leerling. De leerlingen maakt
een toets die past bij zijn of haar ontwikkeling. Uit de ‘toetsen’ komt
naar voren wat de leerling al kan en wat er beter gaat. De leerkracht,
leerling en ouder krijgen goed inzicht in de ontwikkeling van de
leerling en vergroot daarmee ook de betrokkenheid van de leerling op
zijn eigen leerproces.
Daarbij geeft IEP een compleet kindbeeld en brengt hoofd, hart en handen in beeld. Naast taal en rekenen geeft
het systeem ook meer inzicht in sociale-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen. Want een
kind is natuurlijk meer dan taal en rekenen. Bij het IEP leerlingsysteem komen de talenten van het kind naar
voren.

Vrije dagen
Aankomende vrijdag begint om 12:00 uur voor alle leerlingen de kerstvakantie. De eerste maandag (6 januari)
hebben wij, als leerkrachten, een onderwijsdag en zijn de leerlingen nog vrij.
Daarnaast zijn er in het nieuwe jaar twee extra vrije dagen gepland:
- vrijdag 20 maart
- maandag 23 maart
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Uit de jaarkalender
19 december
21 december t/m 5 januari
6 januari
17 februari t/m 23 februari
20 maart t/m 23 maart

Kerstviering op school
Kerstvakantie
Leerlingen vrij, onderwijsdag leerkrachten
Voorjaarsvakantie
Leerlingen vrij

En alvast…..
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