
 

 

Nieuws van de directie 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

16 februari:  inspectie 

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

17 februari:  carnaval 

18 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie 

1 maart: inloopochtend groep 8 

1 maart: luizencontrole 

2 maart: inloopochtend groep 4 

3 maart: inloopochtend groep 5 

3 maart: rapporten mee 

6 maart: inloopochtend groep 6 

6 t/m 9 maart: oudergesprekken  

7 maart: inloopochtend groep 7 

 

 

Algemeen 

De school is al in de sfeer van carnaval. Afgelopen dinsdagavond was de 

decoratiecommissie er druk mee bezig; ze hebben de school heel mooi 

versierd. Bedankt! 

 

Het is heel gezellig en in alle hoeken van de school hoor je muziek en 

kinderen lachen. De leerlingen hebben de hele week voor de auditie van de 

Playshow geoefend. Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van groep 8 de 

selectie gemaakt en nu is iedereen al klaar voor carnaval. 

Veel plezier hebben en hard werken gaan in onze school samen: de kleuters 

zijn van alles aan het leren over “de post”, de kleuterlokalen lijken een 

postkantoor en natuurlijk kon het bezoek van een postbode niet ontbreken. 

Alle kleuters hebben in de klas een brief voor iemand gemaakt. Groep 8 is 

bezig geweest met het voorbereiden van het bezoek aan het Anne Frankhuis 

in Amsterdam. Het was mooi om te zien hoe alle leerlingen met de laptops  
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informatie over Amsterdam aan het zoeken waren. De groepen 6 zijn op 

bezoek aan de ROVA geweest en hebben veel in praktijk geleerd.  

 

Plannen voor 2017 

De plannen voor 2017 zijn klaar en op 31 januari tijdens het MR-overleg 

besproken. Weer hebben we met z’n allen veel doeleinden en plannen voor 

dit jaar gemaakt.  We zijn een heel ambitieus team. Deze plannen hebben 

we voorbereid binnen de kaders van het al vastgelegde Schoolplan 2016-

2020 (te vinden op de site). We hebben ook de resultaten meegenomen van 

de vragenlijsten die leerkrachten, leerlingen en ouders afgelopen december 

ingevoerd hebben. 

 

- Afgelopen jaar zijn er bij de Geert Groteschool veel verbeteringen 

doorgevoerd. De school voldoet momenteel aan de gestelde eisen. 

Alleen is er nog veel verbetering mogelijk wat betreft de opbrengsten;  

gezien de populatie zouden de opbrengsten eigenlijk hoger kunnen zijn. 

Dit alles vraagt van de directie en medewerkers 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. Afgelopen 2016 hebben we Lean binnen het 

MT geïntroduceerd en in 2017 zullen we het binnen het team introduceren. 

- KIVA zal in 2017  op school geïmplementeerd worden waardoor het 

pedagogisch klimaat op een hoog pijl blijft.  

- We zullen ook aandacht blijven hebben voor het maken van een 

uitdagender onderwijs d.m.v. 

- Het planmatig bevorderen van een onderzoekende houding in 

het team en in de leerlingen en het organiseren van 

onderzoeksmatige activiteiten in de school.  

- Extra verdieping in het thematiseren door het team.   

- Het meer en beter gebruiken van ICT.  

- De Pilot robotica: Concreet willen we in 2017 extra aandacht 

besteden aan talentontwikkeling van de leerlingen van groep 8 

door uitdagend onderwijs aan te bieden door middel van de 

pilot Robot. De leerlingen van groep 8 worden begeleid om hun 

talenten te ontwikkelen door middel van het ontwerpen van 

nieuwe rekenlessen voor de groepen 1 t/m 3. De leerlingen van 

groep 1 t/m 3 worden uitgedaagd door middel van activiteiten 

en rekenlessen met de robot.  

- Het hanteren van hoge verwachtingen van de leerlingen en 

afstemmen van de doelen, het tempo en niveau. Hiermee 

stemmen wij af op de leerbehoefte van de leerlingen. We zullen 

ambitieuze doelen stellen voor en met de kinderen en op de 



juiste manier feedback geven aan de kinderen o.a. d.m.v. kind 

gesprekken.  

- Verdieping in het IGDI model met als doel de kwaliteit van de 

instructie te verhogen en effectieve feedback tijdens en na de 

les te vergroten.  We zijn gestart met een onderzoek van de 

huidige manier van instructie geven.  

- Professionalisering leerkrachten: uitwisseling van de opgedane 

kennis van de leerkrachten tijdens de Catent Academie 

workshops of masters. 

 

Onderwijsinspectie  

Op donderdag 16 februari zullen 2 inspecteurs een bezoek brengen aan onze 

school. Ongeveer eens in de 4 jaar is het moment dat de inspectie een 

bezoek brengt aan de scholen. Het laatste inspectiebezoek voor KBS De 

Geert Groteschool is zo’n 4 jaar geleden geweest. We hebben alle 

vertrouwen in een goede afloop! 

Leerplicht  

Net als alle andere onderwijssectoren gaat het primair onderwijs binnenkort 

met een digitaal verzuimregister werken. De huidige werkwijze wordt 

vervangen door een digitale melding van de school bij DUO, die de melding 

doorgeeft aan de leerplichtambtenaar. Onder aan deze nieuwsbrief treft u 

de richtlijnen m.b.t verlof. 

 

Carnaval 2017 

 

Op vrijdag 17 februari barst het carnaval op de Geert Groteschool weer los! 

Alle kinderen mogen deze dag verkleed op school komen. De kinderen die 

willen, mogen serpentines meenemen. Om het schoolplein achteraf weer 

snel schoon te krijgen vragen we om geen 

spuitbussen of confetti mee te geven. Ook 

niet tijdens de optocht. Wordt dit toch 

meegegeven, dan zijn we genoodzaakt 

om dit in te nemen!  
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Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

  

8.20  uur: Polonaise op het plein met kinderen, leerkrachten en ouders.  

8.50  uur:      Alle kinderen gaan met leerkracht mee naar binnen. We vragen   

  ouders om afscheid te nemen op het schoolplein.   

  Eigen programma in de klas. Kinderen nemen hun dagelijks eten 

  en drinken zelf mee.  

9.00 uur  Feest in de eigen groep! 

11.00 uur Feest in de speelzaal (groep 3 t/m 8) met hoog bezoek van de 

  Eileuvers met Stadsjeugdprinses Indy met adjudanten Noura en 

  Romy en Stadsprins Sebas 1e met Adjudanten Zus & Zo. 

11.30 uur Bovenbouw en onderbouw worden aan elkaar gekoppeld.  

                     Opstellen voor de optocht.  

11.45 uur: Optocht door de wijk met alle kinderen. Ouders zijn van harte

   welkom om mee te lopen. 

12.15 uur: Aankomst GGS. Kinderen onderbouw gaan naar binnen en halen 

  hun tas op.  

12.15 uur:  De kinderen van groep 1 t/m 3 zijn vrij.  

13.00 uur:  Start playbackshow groep 4 t/m 8 in de gymzaal.  

14.30 uur:  De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan naar huis. 

 

Nieuws van onze oud directeur Gerard Karman 

Beste ouders, 

Graag maak ik gebruik van deze ruimte in de nieuwsbrief om jullie allemaal 

van harte te bedanken voor de financiële bijdrage aan het werk dat Make A 

Wish Nederland verricht voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. 

Tijdens de kerstviering van de kinderen in de school, hebben jullie op het plein 

kunnen genieten van allerlei lekkere drankjes en hapjes. Het was weer 

ouderwets gezellig!! De netto-opbrengst van dit culinair gebeuren en de 

collecte voor Make A Wish hebben maar liefst het fantastische bedrag van € 

1000,00 opgeleverd. 

Hiervoor kunnen wij weer wensen vervullen van ernstig zieke kinderen 

waardoor zij weer even echt kind kunnen zijn. Een heel krachtig moment in 

een soms heel langdurig ziekteproces dat zij met hun ouders en 

broertjes/zusjes moeten doormaken. 

Geweldig bedankt daarvoor.! 

 

Hartelijke groet namens MAKE A WISH NEDERLAND, Gerard Karman. 



 



 


