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Certificering Ouderbetrokkenheid 3.0
MR
Hemelvaart, kinderen zijn vrij van school

In deze nieuwsbrief leest u over:
• Klimaatschaal
• Ouderbetrokkenheid 3.0
• Verkeersexamen groep 7
• Eindcito groep 8
• Nationale Buitenlesdag
• Koningsspelen

KLIMAATSCHAAL
Na de meivakantie vullen alle leerkrachten de Klimaatschaal in. De Klimaatschaal is een hulpmiddel
om de beleving van leerlingen en leerkrachten van het pedagogisch klimaat in een klas te meten. Er is
een aparte leerling- en leerkrachtversie, zodat zowel leerlingen als leerkrachten kunnen aangeven
welk klimaat er in de klas heerst. De Klimaatschaal is niet alleen een meetinstrument, maar
ondersteunt leerkrachten ook bij de verbetering van het pedagogisch klimaat in hun klas.
De Klimaatschaal wordt 2 keer per jaar gescoord. Ook leerlingen vanaf groep 5 vullen de vragenlijst
digitaal in. Nieuw is dat ook leerlingen van groep 3 en 4 een aparte vragenlijst invullen, de
Sproetjesvragenlijst. Deze vragen worden digitaal voorgelezen, op hun eigen niveau.
De Klimaatschaal bestaat uit een algemeen gedeelte (16 vragen) dat gaat over de klas of groep
waarin een leerling zit en een specifieke gedeelte (17 vragen) dat gaat over een specifieke leerkracht.
In het algemene deel van de vragenlijst komen stellingen voor als: “In deze klas gaan leerlingen leuk
met elkaar om”, of “In deze klas worden leerlingen gepest”. Voorbeeldstellingen uit het specifieke
deel zijn “Ik vind de lessen bij deze leerkracht rommelig verlopen” of “Deze leraar laat duidelijk
merken als je iets goeds hebt gedaan”. Bij elke stelling zijn er vier antwoordmogelijkheden: (1) (bijna)
nooit, (2) soms, (3) regelmatig en (4) vaak.
Naar aanleiding van de scores worden mogelijke actiepunten geformuleerd.

OUDERBETROKKENHEID 3.0
De werkgroep Ouderbetrokkenheid heeft de afgelopen jaren heel hard gewerkt om
Ouderbetrokkenheid 3.0 in te voeren binnen onze school. Ons doel was, om de samenwerking tussen
school, ouders en leerlingen te verbeteren, maar ook soepeler te laten verlopen.

We willen graag het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 ontvangen. Om dit certificaat te krijgen,
moet onze school aan 10 criteria voldoen. Deze 10 criteria zijn samengevat in een filmpje van De
Duinsprong. We zijn benieuwd wat u ervan vindt.
Hieronder de link:
https://youtu.be/sm4EbFi3E10

7 Mei vindt de certificering plaats. U hoort zo spoedig mogelijk wat hiervan de uitkomst is.
Hartelijke groeten namens de werkgroep,
Marieke van Nistelrooij (marieke.van.nistelrooij@scalascholen.nl)

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Onze groep 7 leerlingen hebben woensdag 11 april het praktisch gedeelte van het
verkeersexamen gedaan. Voor het theoretisch gedeelte waren ze allemaal al geslaagd,
aansluitend moesten ze nog laten zien hun kennis goed in de praktijk te kunnen toepassen.
De uitslag kwam pas in de middag, waardoor de kinderen pas donderdag te horen kregen of
ze geslaagd waren. En ja hoor….. iedereen heeft het verkeersdiploma in de pocket! Proficiat!

Prietpraat
Gehoord bij de kapstok van groep 3:
Ik moet vanmiddag naar het concentratiebureau. En jij?

EINDCITO GROEP 8
17, 18 En 19 mei buigen onze groep 8-leerlingen zich over de Eindtoets van CITO, een
landelijke toets. Hoewel onze leerlingen hun schooladvies al hebben ontvangen en zijn
aangemeld op een school voor Voortgezet Onderwijs, toch altijd een spannend moment. De
Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen. Ook hebben wij als school
ervoor gekozen het onderdeel wereldoriëntatie te maken. Medio mei verwachten we de
uitslag. Deze is niet van invloed op het schooladvies. Hebben leerlingen hun toets boven
verwachting gemaakt, dan kunnen ze wel opstromen en mogen wij ons schooladvies
bijstellen.

NATIONALE BUITENSPEELDAG
10 April, Nationale Buitenlesdag, mochten de leerlingen van groep 7 ’s middags buiten aan
hun taken werken. Buitenles is niet alleen goed voor de leerprestaties van de kinderen, maar
het is ook nog eens heel leuk! Liggend op de grond, zittend op het podium…. Er werd
fanatiek gewerkt!

Dat buiten zijn goed is voor kinderen is algemeen bekend. Door lessen buiten te geven,
worden kinderen blootgesteld aan natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht. Dit draagt bij aan
minder vermoeidheid en een betere stemming en heeft mogelijk ook een positief effect op
het leervermogen van kinderen.

AUTOLOZE SCHOOLDAG
19 April hebben we een autoloze schooldag! Deze dag vragen we aandacht voor veiligheid
rond de school en willen wij een signaal afgeven dat lopend of fietsend naar school gaan
gezond is.

KONINGSSPELEN
20 April zijn de Koningsspelen. In de bijlage leest u alle informatie hieromtrent.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 18 mei.
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

