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Schoolontwikkeling: Portfolio kind-gesprek 
Medio mei worden er door de leerkrachten kind-gesprekken gevoerd. 

Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid van kinderen vergroten zodat ze 

meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. We veronderstellen dat betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid uiteindelijk resulteren in hoge(re) leerresultaten.  

 

* De leerling voelt zich op zijn/haar gemak en durft zich  te uiten  

* Er ontstaat wederzijds vertrouwen en begrip 

* Er is tweerichtingsverkeer, interactie tussen leerkracht en leerling  

   Het levert nieuwe informatie op voor de leerkracht.  

* Een gesprek is waardevol voor de relatie met de leerling.  

* De competentiebeleving van de leerling wordt positief beïnvloed, wanneer de leerling in een gesprek  

   betrokken wordt bij het inzetten van zijn kwaliteiten.  

* De autonomie wordt vergroot, wanneer de leerkracht in het gesprek ruimte geeft aan de leerling om  

   zijn eigen leerproces te sturen (Aanen & Bulterman, 2013). 

 

Aan de hand van een formulier stelt de leerkracht in een kort gesprek een aantal vragen, bijvoorbeeld: 

Welk vak vind je moeilijk en hoe komt dat? Wat zou je zelf anders kunnen doen? Welke hulp zou je 

nodig hebben?  

Met de oudere kinderen worden er ook leerdoelen gesteld: Welke score zou je willen halen op de 
volgende toets en wat heb je daarvoor nodig? Ook bij kinderen blijkt dat het mee laten denken over 
persoonlijke leerdoelen positief werkt, doordat zij meer ’eigenaar’ worden en zo ook hun 
belemmeringen kunnen aangeven.   
 

Rectificatie: Meesters en Juffendag  
 

 

 

                               Deze wordt gevierd op maandag 8 juli 
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Route 8 
Scholen zijn sinds een aantal jaar verplicht een eindtoets te doen in groep 
8, daarbij kan gekozen worden voor een aantal verschillende toetsen. 
Sinds drie jaar nemen we de toets Route 8 af. Deze is goed bevallen en 
we zullen dit jaar ook voor Route 8 kiezen. Deze eindtoets wordt op 
dinsdagochtend 14 mei afgenomen.  
 
Route 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van 
uw kind meet. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau 
van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door 
de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te 

moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw kind 
prettig en zo min mogelijk belastend.  
 
Er is na deze eindtoets nog een mogelijkheid dat de adviezen wijzigen. De Route 8 eindtoets geeft een 
advies voor een schoolniveau. Als de kinderen de toets slechter maken dan het advies dat ze eerder 
gekregen hebben, kan er niets veranderen. Als de kinderen de toets beter maken, dan het advies dat ze 
eerder gekregen hebben, kan in overleg met de ouders en de leerkracht, het advies nog aangepast 
worden naar boven 
 
Wij wensen jullie allemaal heel veel succes! 

Oproep 
TSO 

Voor het overblijven tussen de middag zijn we op zoek naar enthousiaste  ouders, 

die ons wil ondersteunen. U krijgt uiteraard een vergoeding  voor het 

vrijwilligerswerk wat u verleent. Heeft u belangstelling, of wilt u graag informatie 

hierover, dan kunt u contact opnemen met de directie . 

 

Afscheid groep 8  
Ook dit jaar wordt het afscheid van groep 8 groots gevierd.  
Wel hebben we ervoor gekozen om de musical en het afscheid te splitsen.  
De musical  De beer is los wordt gehouden op donderdag 4 juli  

 
De afscheidsbarbecue is op dinsdag 9 juli  
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Vossenjacht 

Woensdag 10 juli willen de kinderen het feestelijk 

afsluiten voor andere leerlingen op de Eiber en 

houden ze een vossenjacht. De groep 8 leerlingen 

gaan als vos verkleed en de overige groepen zoeken 

samen met de leerkrachten en eventueel hulp van 

ouders deze vossen op. 

Dit is anders dan voorgaande jaren!  

Het wordt supergezellig en we verwachten alle 

kinderen die dag op school. 

 

Schoolfotograaf 
Op maandag 20 mei is het zover! Laten we ervoor zorgen dat iedereen er fantastisch uitziet die dag…  

De schoolfotograaf komt dan op school om de kinderen op de groepsfoto te zetten. 
 

 

 

 

 

 

Hieronder volgt de informatie voor maandag 20 mei wanneer er individuele foto’s worden gemaakt.  

Ook komt er een groepsfoto. De mogelijkheid is er om met broertjes en zusjes (die niet op onze school 

zitten en nog thuis zijn) op de foto te komen. Hetzelfde geldt voor oudere broers en zussen. 
 

Naast de standaard portretfoto biedt Foto Koch ook een pure foto van de leerling. De fotografen weten 

hoe het werkt: iedere leerling is anders en heeft een eigen houding. Op basis van het karakter van het 

kind kiezen de fotografen van Koch de pose die het beste bij het kind past. Verlegen, stoer, open, 

spontaan.  Dit levert pure, natuurlijke foto’s op. 

 

Wij als school stellen voor u geen pakket samen. U kunt zelf op de site kiezen welke foto’s of pakketten 

u wilt bestellen.  

Tip: Laat de kleuters hun favoriete knuffel meebrengen als ze op de foto gaan, dit geeft veel minder 

stress en dus een grotere kans op een leuke foto.   
 

De complete afhandeling van de schoolfotografie gaat via internet. Dit betekent dat uw kind na het 

maken van de foto’s van de leerkracht een inlogkaartje ontvangt. Op de inlogkaart vindt u een uniek 

inlognummer en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. U plaatst uw 

bestelling en rekent af via iDEAL, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u de inloggegevens 

doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partners), zodat zij zelf een bestelling 

kunnen plaatsen op de site. 
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Tijdschema maandag 20 mei:  

8.30 uur: 

Broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten komen het eerst op de foto. 

U zult begrijpen dat het een hele organisatie is om dit soepel te laten verlopen. 

Iets langer wachten zal erbij horen. Tenslotte willen we allemaal dat de kinderen mooi op de foto 

komen! 

 

Vanaf 9.00 uur: 

Gaan alle broertjes en zusjes die bij ons op school zitten op de foto. 

Als alle kinderen bij ons op school zitten, hoeven de ouders hier niet bij aanwezig te zijn! 

De tijden zijn richttijden!  

 

Het kan zijn dat het maken van de foto’s meer tijd in beslag neemt, dat kunnen wij niet voorkomen.  

We hopen dat u hiervoor begrip heeft! 
 

Schoolkamp 
De kinderen uit groep 8 gaan 3 dagen op kamp naar Schiermonnikoog.  

Ze gaan op reis van maandag 27 mei t/m woensdag 29 mei 2019 

Hier krijgen de kinderen en u uiteraard meer informatie over via Juf Hedwig. 

 

Sportdag groep 8 

Deze sportdag, begeleid door 2e -jaarsleerlingen uit de sportklas 

van de Zeven Linden zal plaatsvinden op  

donderdag 16 mei van 13:00 tot 15:00.  

Het is op sportpark de Boekweit in Dedemsvaart (Sportlaan, 13).  

 

 

Aanmelden leerlingen 

Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen 1 juni 2019 en  

1 januari 2020 4 jaar worden binnenkort aan te melden. Voor ons is het handig 

enig idee van de aantallen te hebben om goede prognoses voor de volgende 

jaren te maken. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan 

buren, vrienden, familieleden, die overwegen hun kind bij ons op school aan te 

melden. Uiteraard kan er op school altijd een afspraak gemaakt worden voor een 

persoonlijk gesprek en / of voor een rondleiding vóór ouders een schoolkeuze 

maken.  
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Kanjerregels! 
De komende weken staan de volgende regels centraal in de groepen: 

19 Iedereen hoort erbij 

Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn 

Hoe meer zielen, des te meer gein 
20 Let op je taalgebruik 

Gewoon praten is OK 

Maar schreeuwen of grove taal …NEE! 
21 Lopen in de school en op het plein 

Het is heel erg fijn 

dat iedereen rustig loopt in de school en op het plein 
22 Van elkaar afblijven 

Wat begint als een geintje, een duw of een trap 

eindigt vaak met ruzie: dat komt van zo’n grap 
24 Zeg alleen aardige woorden tegen elkaar 

Je beseft niet goed 

wat je een ander aandoet 

 

                                      Agenda 

 

Mei: 

27 april  - 5 mei                      : Meivakantie 

8 mei                                        : Kriebelcontrole 

12 mei                                      : Moederdag 

14 mei                                      : Groep 8 heeft de eindtoets Route 8 

16 mei                                      : Groep 8 heeft een sportdag 

20 mei                                      : Schoolfotograaf 

27 mei – 29 mei                     : Schoolkamp groep 8 

30 mei t/m 10 juni                : Hemelvaart en de junivakantie 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 13 juni  2019 

 

Volledige agenda op www.obsdeeiber.nl of de jaarkalender. 

 

Namens het hele team wens ik u een fijn weekend! 

Gaby Haandrikman 
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Bijlage 1 

NIEUW! Sam& Overijssel voor gemeente Hardenberg  
Maar liefst 315.000 kinderen van 0 tot 21 jaar groeien op in armere gezinnen.  

Per klas zijn dat gemiddeld 2 à 3 kinderen voor wie o.a. schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag 

vieren of een dagje uit niet vanzelfsprekend zijn.  

 

Om deze kinderen te ondersteunen is Sam& opgericht, een samenwerkingsverband tussen Leergeld 

Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. In gemeente 

Hardenberg werken we daarnaast lokaal samen met Vecht voor Jeugd.  

 

Ouders en/ of verzorgers en intermediairs kunnen bij Sam& een aanvraag doen. Bijvoorbeeld voor een 

jaarcontributie voor sport of cultuurlessen, zwemles, verjaardagsbox, schoolvoorzieningen of een dagje 

uit. Gemeente Hardenberg ondersteund dit initiatief van harte (als één van de eerste gemeenten in 

Nederland).    

 

Ken of ben jij iemand van 0 tot 21 jaar die graag mee wil doen met leeftijdgenootjes, maar het niet kan 

betalen? Ga dan naar www.samenvoorallekinderen.nl voor alle informatie en we helpen je graag verder.  

 

Bijlage 2 
 

Druk, druk, druk…. School, sport, spelen, eten, slapen… 

Als het allemaal goed gaat, dan is een vol programma super leuk! 

Heb je vragen of zorgen over je kind, over zijn of haar gezondheid, 

over zijn sociale activiteiten, gedrag of over de groei? Loop gewoon 

eens binnen bij de jeugdgezondheidszorg, we kunnen samen dingen op een rijtje zetten en 

meedenken… 

  

Inloopspreekuren op maandag van 9 tot 9:30 uur en op donderdag van 13 tot 13:30 uur. In 

schoolvakanties alleen op maandag. 

 

Mailen mag ook: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen naar 088-4430702  

 

Namens het team jeugdgezondheidszorg aan de Schuttevaer 39 

 

Bijlage 3 
Een flyer van Maatschappelijk werk Stichting de Kern met als onderwerp groepstrainingen najaar 2019.
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