
 
 

 

Agenda 

 

  9 februari: SAC overleg 

16 februari: inspectie 

17 februari: voor deze datum opgeven Kangoeroe-wedstrijd (info volgt)  

17 februari: carnaval 

18 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie 

 

Nieuws van directie 

Algemeen 

Er gebeuren veel dingen op een school en soms moeten we tijd vrij maken om 

het te kunnen vieren. Afgelopen studiedag op 25 januari hebben we met zijn 

allen de tijd genomen om onze successen te vieren. We hebben op 2016 

teruggekeken en samen de nieuwe doelen voor 2017 doorgenomen.   

Ik ben trots dat de school de afgelopen periode een stevige basis neergezet 

heeft en veel heeft bereikt met de inzet van het hele team en ook van jullie. 

De nieuwe plannen zal ik in de volgende nieuwsbrief met jullie delen. Nu wil ik 

graag een korte terugblik op 2016 doen. 

 

Terugblik op 2016 

Op 10 december 2015 heeft op de Geert Groteschool een audit 

plaatsgevonden. We hadden hem goed voorbereid en hij verliep vlot en 

positief.  

 

Het gebouw is prettig en functioneel, methoden zijn geactualiseerd en de 

sfeer op de school is goed. Dat geldt zowel in het team, in de klassen als voor 

de leerlingen onderling. Ook de leerkrachten verstaan hun vak. De 

auditcommissie was positief over lessen die ze gezien hebben, de leerkrachten 

hebben hun klassenmanagement op orde en er wordt efficiënt gebruik 

gemaakt van de onderwijstijd.  



 
 

De basis biedt voldoende perspectief om op voort te bouwen. Dat kan om te 

beginnen door het onderwijs ambitieuzer te maken, door de lat hoger te 

leggen. Dit is een van onze voornemens voor het jaar 

2017.  

Er is ook door de auditcommissie bekeken in hoeverre 

en in welke mate onze school voldoet aan de 

standaarden en de criteria van de Academische 

Opleidingsschool zoals deze binnen “het 

samenwerkingsverband Catent-KPZ” is ontwikkeld.  

De auditcommissie zag dat de ingeslagen weg de 

Geert Groteschool zowel richting geeft als tot resultaten leidt. Sinds de vorige 

audit is er een duidelijke ontwikkeling richting het profiel van een Academische 

Opleidingsschool zichtbaar. Het werd ook zichtbaar hoe de begeleiding en de 

betrokkenheid gegroeid is maar het is ook nog kwetsbaar. Er zijn nog 

ontwikkelpunten die nodig zijn om het fundament stevig genoeg te maken. 

Daaraan zullen we ook in het jaar 2017 aandacht geven. 

 

Opbrengsten  

Bij de IEP eindtoets 2016 is het ons opnieuw gelukt om de opbrengsten boven 

het gemiddelde niveau te brengen. Vraag naar schoolrapportage IEP voor 

meer informatie. 

Klassenmanagement 

De directeur heeft met de bouwcoördinatoren en met de IB-er 

klassenbezoeken gebracht om een duidelijk beeld te ontwikkelen van 

doorgaande lijn in het klassenmanagement en in de zorg. Alle leerkrachten 

hebben twee klassenbezoeken gehad, een van de directeur met de 

bouwcoördinator en een van de directeur met de IB. Naar aanleiding van de 

klassenbezoeken hebben er gesprekken plaatsgevonden. De leerkrachten 

waarderen de klassenbezoeken en kunnen aan de slag met hun persoonlijke 

ontwikkelpunten. 

 

In 2016 is het team doorgegaan met het analyseren van de leerprestaties en 

heeft het ook meer aandacht gegeven aan de opbrengsten van de hele 

school. Dit punt willen we goed blijven ontwikkelen en borgen. 

 

 

Leerkrachten hebben ook collegiale consultatie gedaan vanuit het oogpunt: 

we leren van elkaar, houden elkaar scherp en gebruiken de talenten van het 

team. Er wordt collegiale feedback gegeven. 

 

 

Identiteit 

Wij proberen de identiteit van onze school in de eerste plaats tot uiting te laten 



 
 

komen in het omgaan met elkaar, in een sfeer van onderlinge 

verdraagzaamheid en openheid. Wij willen ieder in zijn waarde laten, kinderen 

leren met verschillen om te gaan, oog voor elkaar te hebben en elkaar te 

respecteren. We besteden gericht aandacht aan normen en waarden. We 

leren de leerlingen iets te betekenen voor anderen dichtbij en ver weg. 

 

Als team zitten we meer op één lijn. Dit stralen we ook uit. We bevragen elkaar 

meer over wie we zijn en waarom we de dingen doen zoals we ze doen.  

 

We blijven elke dag werken aan de doeleinden die hierboven benoemd zijn:  

Om de kinderen te laten groeien in verantwoordelijkheidsgevoel en de zorg 

voor elkaar heeft elke groep een specifieke taak binnen de school. Met deze 

taken wordt er een klimaat gecreëerd waarin de leerlingen bijdragen aan de 

goede en veilige sfeer.  

- De leerlingen van groep 8 zijn zich ervan bewust dat ze een voorbeeldfunctie 

hebben voor alle groepen. (Bijvoorbeeld materiële orde in de school)  

- Groep 7 heeft ’s ochtends telefoondienst. Concreet houdt dit in dat de 

leerlingen een kwartier voordat de school begint aanwezig zijn om ziek- en 

afwezig meldingen te noteren. Vervolgens gaan ze bij alle groepen langs om 

na te gaan of alle leerlingen aanwezig zijn.  

- Groep 6, 7 en 8 zijn gekoppeld aan groep 1,2 en 3 voor alle feesten 

(bijvoorbeeld bij de carnavalsoptocht zijn kinderen aan een maatje 

gekoppeld.  

- Groep 5 luncht samen met de kinderen van de instroomgroep. Op deze 

manier worden de kleuters geholpen en wordt er een band gecreëerd tussen 

verschillende groepen.  

- Er is een actieve leerlingenraad met twee vertegenwoordigers uit de groepen 

6,7 en 8. 

- Bij de kleuters hebben de kinderen een maatje in de eigen groep, waarmee 

ze naar de gym lopen, maar ook die ze kunnen helpen binnen de klas.  

- Op school heerst een sfeer van elkaar helpen en het is een feit dat de 

kinderen regelmatig bij mij komen vragen welke klusjes zij kunnen doen.  

 

ICT 

Het is ons gelukt om nieuwe laptops te kopen en een nieuw digibord met een 

touchscreen. We werken sinds dit schooljaar met een nieuwe digitale 

omgeving voor de leerlingen.  

 

De leerlingen gebruiken de digitale oefeningen van de methodes. Een 

aandachtspunt blijft het verbeteren van het gebruik van ICT voor de 

bevordering van het leren.  

 

We zijn gestart met een robotica pilot waar de bouwcoördinatoren bij 

betrokken zijn. Hiervoor is een plan van aanpak gemaakt. We zijn gestart in de 

groepen 1 t/m 3 en in de groepen 8 voor het programmeren van de lessen 

voor de onderbouw. 

 



 
 

 

Efficiëntie organisatie: Oriëntatie op de Lean cultuur. 

Afgelopen jaar zijn er bij de Geert Groteschool veel verbeteringen 

doorgevoerd. De school voldoet momenteel aan de gestelde eisen. De 

ambitie is echter om een excellente 

school te worden. Daarbij komt dat er 

nog veel verbetering mogelijk is in het 

resultaat; gezien de populatie zou het 

resultaat eigenlijk hoger moet zijn. Dit 

alles vraagt van de directie en het team 

een meer doel- en resultaatgerichte 

manier van werken.  

Lean biedt vele aanknopingspunten en 

gereedschappen die kunnen helpen om 

de ambitie van de Geert Groteschool 

waar te maken. Daarom hebben we 

besloten om Lean te introduceren.  

 

Natuurlijk blijft er nog genoeg over om aan te werken. Samen met de 

leerkrachten en de ouders zullen we in 2017 laten zien dat de Geert 

Groteschool  er hard aan werkt om een goede school te blijven.  Fijn dat 

hiervoor weer een heel nieuw jaar beschikbaar is, waarin weer heel veel gaat 

gebeuren.   

Cito-toetsweek achter de rug  

De Cito-toetsweek is net achter de rug. Alle leerlingen hebben hun best 

gedaan en er is flink gewerkt. Voor enkele leerlingen is het spannender of 

moeilijker geweest dan voor andere. Het belangrijkste is te weten dat de 

citotoets niet alleen maar een momentopname is, maar vooral een moment 

om na te denken, te reflecteren over welke doeleinden en middelen gekozen 

moeten worden om verder door te 

gaan met de ontwikkeling en het 

leerproces van de leerlingen.  Daarom 

is het heel belangrijk om samen –

leerkrachten, ouders en leerlingen– af 

te stemmen wat jullie kinderen nodig 

hebben om goed te kunnen leren of 

beter gezegd: om alles wat er inzit te 

laten opbloeien. Veel ouders 

associëren Cito nou eenmaal met een 

score die bepaalt of het kind overgaat of blijft zitten. Gelukkig is dit niet de visie 

van onze school. De Citotoetsen vormen één van de manieren om een kind te 

volgen, gedurende 8 jaar basisonderwijs.  Voor ons is toetsen om het toetsen 

niet zinvol. Toetsen maakt onderdeel uit van het totale leerproces, in welke 



 
 

vorm dan ook en het moet wel een vervolg hebben. De leerkrachten zullen de 

volgende twee weken de Citotoetsen en de andere gegevens die ze hebben 

van jullie kinderen analyseren. Ze zullen hun conclusies met jullie doornemen in 

de rapportgesprekken en samen met jullie zullen ze de volgende doelen 

stellen of de nodige afspraken maken. 

Adviesgesprekken groep 8  

Voor groep 8 werkt het in deze periode 

anders. Zij moeten immers op zeer 

korte termijn een vervolgschool op 

niveau gaan kiezen. Een spannende 

periode. Juf Melanie en juf Joanne 

brengen een schooladvies uit over het 

te verwachten uitstroomniveau per 

leerling. Dit niveau wordt gebaseerd 

op basis van beoordelingen en 

resultaten van de afgelopen jaren.  Dit 

is zowel op leerresultaat als op bijvoorbeeld inzet en concentratie. Met dit 

advies kunnen de ouders en uiteraard hun zoon of dochter vervolgens ‘op 

pad’ om de juiste VO. school te kiezen en zich aan te melden voor het juiste 

niveau. Deze ingevulde aanmeldingsformulieren komen terug bij ons op school 

en worden vóór 1 maart naar de vervolgschool verstuurd. In april a.s. maakt 

groep 8 de IEP eindtoets. Deze staat sinds vorig schooljaar - in tegenstelling tot 

eerdere jaren - los van het verwijzingsniveau. De inspectie voor het onderwijs 

ziet deze resultaten als eindschoolopbrengsten. Echter als kinderen 

buitensporig hoger zouden scoren dan in de lijn der verwachting ligt, mag het 

advies aangepast worden en kan de leerling naar een hoger niveau 

uitstromen. Andersom is dit niet het geval. De toekomstige school mag de 

plaatsing niet bijstellen bij lagere prestaties. Het advies dat gegeven wordt, is 

ook niet zomaar iets. Dit is gedegen onderbouwd door resultaten en door 

bevindingen van de huidige leerkrachten, eerdere leerkrachten, IB en directie. 

Deze verwijzingsgesprekken vinden deze week plaats. Dan blijft er voldoende 

tijd over voor het invullen en aanleveren van de papieren. 

 

Griepepidemie 

Wij merken dat deze week het aantal aanvragen 

voor vervanging op alle scholen van Catent en ook 

die van ons vanwege ziekte explosief is 

toegenomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu heeft ook officieel een griepepidemie 

vastgesteld. Als school zetten wij, zoals jullie van ons 

gewend zijn, alles op alles om alle groepen zonder 

invaller te kunnen opvangen. Wij willen jullie alvast 

laten weten dat het ons niet altijd zal lukken. In dit geval zal ik jullie vragen de 

kinderen thuis te laten.  



 
 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad 

Beste ouders, 

 

Afgelopen jaar heeft de Medezeggenschapsraad zich weer ingezet om als 

vertegenwoordigers van de ouders, vinger aan de pols te houden over het wel 

en wee op en in de school, alsmede het onderwijs van onze kinderen. De MR is 

dit jaar wat betreft samenstelling veranderd. Rinette van der Vliet en Chintia 

van Unen hebben na jaren inzet de MR verlaten. De nieuwe afvaardiging 

bestaande uit Tibor Elferink, Calijn Hylkema en Kirsten de Kok heeft 

plaatsgenomen. Zij hebben een gezonde medezeggenschap achter gelaten, 

niet in de laatste plaats doordat Maud Kamphuis, met het oog op de 

continuïteit, nog een half jaar is aangebleven. Inmiddels heeft ook Maud de 

MR verlaten. Allen zeer veel dank. Een van de onderwerpen waar de MR zich 

de afgelopen maanden mee bezig heeft gehouden is het dilemma van de 

directeur met betrekking tot de communicatie richting ouders, hoe maar 

vooral op welk moment dient de communicatie plaats te vinden. Daarnaast 

zijn de begroting 2017, het onderwijskundig jaarverslag over 2016 en het 

onderwijskundig jaarplan voor 2017 besproken. Deze zijn te vinden op de 

internetsite van de Geert Groteschool. Overigens is daar ook alle andere 

relevante informatie te vinden. Mochten jullie als ouders vragen of 

opmerkingen hebben ten aanzien van de Medezeggenschap, de inhoud en 

uitvoering van het onderwijs, schroom dan niet en benader ons zodat wij dit 

bespreekbaar kunnen maken. 

 

Namens de MR 

Met vriendelijke groet, 

 

Kirsten de Kok 

Namens de MR 

 

Even voorstellen… 

Hallo ik ben Rojin ,17 jaar oud en ik woon in Zwolle. Ik ben 

eerstejaars student op het Deltion College en ik doe de opleiding 

medewerker secretariaat & receptie te Zwolle. Buiten de 

opleiding werk ik bij de supermarkt Jumbo, en hou ik me veel 

bezig met muziek. Ik zal bij jullie op school elke donderdag en 

vrijdag stagelopen van februari tot eind juni. Ik zit voornamelijk bij 

de receptie maar daarnaast doe ik ook andere taken .  



 
 

 

Nieuws uit groep 4 
Wij gingen met groep 4 naar de ijsbaan op het rode 

torenplein. We kregen les op de ijsbaan.  

We moesten naar de overkant schaatsen. 

Daarna moesten we slalommen. En we moest onder 

stokken door toen moesten we bukken. 

We gingen ook estafette doen op het ijs in twee 

groepjes.  

 

Aan het einde mochten we nog vrij schaatsen. Toen 

gingen de juffen ook even mee schaatsen. 

Daarna gingen we weer naar binnen en gingen we 

op de foto met de hele klas. 

En toen gingen we chocomelk drinken. Jammie! 

En toen was het tijd om terug naar school te gaan. 

Het was heel leuk! 

 

Finn en Mette 

 

 

 

 


