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Interessante informatie
maandag 4 maart
19.00 uur EHBO avond gr.8
woensdag 6 maart
Dammen finale ZHZ pupillen
maandag 11 maart
20.00 u. Ouderraadsvergadering
woensdag 13 maart
8.30 uur Biddagviering

Op 8 februari bezocht de inspectie van het onderwijs onze school
voor een themaonderzoek “Lerarenkracht”. De inspectie gaf in
hoofdlijn het oordeel dat de Eben-Haëzer in voldoende mate voorbeelden laat zien van een taakgerichte werksfeer, actieve betrokkenheid en feedback. Dit wordt als volgt verwoord:
Taakgerichte werksfeer: over het geheel genomen
“voldoende”

Een herkenbare structuur in onderwijsactiviteiten

Efficiënt klassenmanagement (alles staat klaar, geen tijdverlies)

Over het geheel genomen rust in de groepen (een sfeer die
leren en zich ontwikkelen bevordert)
Actieve betrokkenheid: over het geheel genomen
“voldoende”

De leerlingen letten op

De leerlingen werken geconcentreerd en met aandacht aan de
opdrachten
Feedback: over het geheel genomen “voldoende”

Product en proces krijgen beide aandacht (op antwoord en resultaat; op de wijze waarop het antwoord tot stand is gekomen)
De school herkent zich in dit beeld en is tevreden met het oordeel
van de inspectie. Ook is het een aansporing om nieuwe plannen en
verbeterplannen in het volgende schoolplan op te nemen.

donderdag 14 maart
Studiemiddag Leerlingen VRIJ
donderdag 21 maart
School op SEEF gr.3/4 & gr.4/5

Medezeggenschapsraad
Gezocht: Kandidaten voor de MR

vrijdag 22 maart
Examen EHBO gr.8

Opbrengst Goede doelen
04 feb

€

39,50

11 feb

€

32,78

18 feb

€

26,87

JAARTOTAAL

€ 722,53

In juni ontstaat een vacature binnen de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad van de school. Graag willen we dit nu alvast
onder de aandacht brengen. Voelt u zich als ouder betrokken bij
onze school? En wilt u graag actief meedenken en meebeslissen
over schoolzaken? Dan is de functie van MR lid wellicht iets voor u.
Binnenkort ontvangen alle ouders een brief met meer informatie
hierover. Wilt u nu al meer weten, neem dan contact op met de
leden van de oudergeleding van de MR:
Rianne van der Ham of Conny Stuij of mail naar:
eh.medezeggenschapsraad@gmail.com.

Pa g in a 2

Deze nieuwsbrief is ook
te vinden op onze WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl

Inschrijving leerlingen
We zijn blij met de aanmelding van nieuwe leerlingen. Nog niet alle inschrijfformulieren zijn
binnen, maar het ziet er
naar uit dat het een
groep van minimaal 9
kinderen wordt.

EHBO groep 8
De kinderen van groep
8 krijgen vanaf de
herfstvakantie wekelijks EHBO-lessen. Op
maandag 4 maart is
een oefenavond om te
kijken welke kennis en
vaardigheden al beheerst worden. Enkele
weken later, op vrijdag
22 maart, staat het
echte examen gepland. We hopen op
een 100% score!
We zijn blij met alle
vrijwilligers die zich
hiervoor inzetten!
De lantaarns
branden!
Het heeft even geduurd, maar op 15 februari zijn de lantaarnpalen aangesloten op
het lichtnet. Ze laten
nu hun licht schijnen
over het donkere
schoolerf. Fijn!
Workshop Dans
In februari ging de
workshop Dans van
Molenwaard Actief niet
door. In maart zal
deze workshop alsnog
gehouden worden,
maar dan op woensdagmorgen 6, 13, 20
en 27 maart van
11.15-12.15 uur.
Opgeven is dit keer
niet nodig, want het is
nu onder schooltijd.

Wintertijd
Ouderenquête
Deze maand zullen alle ouders van onze school een oudervragenlijst
ontvangen van Succes!Spiegel. Deze vragenlijst is onderdeel van
het kwaliteitsbeleid van de Scholen met Karakter en bevelen we alvast hartelijk bij u aan. De leerlingen hebben in het najaar al eens
een vragenlijst ingevuld over sociale veiligheid en welbevinden en
krijgen in het voorjaar ook nog een nieuwe vragenlijst voorgelegd.
Ook de medewerkers hebben inmiddels de gelegenheid gehad deel
te nemen aan een op hen gerichte vragenlijst.

Afname Entreetoets stopgezet
Op onze school hebben we er lange tijd voor gekozen om de entreetoets af
te nemen bij groep 7. Dit deden we om te bepalen welke leerstof in groep
8 bij welke leerlingen extra aandacht behoefde. We bemerken dat dit doel
niet goed wordt behaald. Steeds meer wordt de toets gebruikt als belangrijke informatie voor het bepalen van het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.
Hiermee doen we een aantal dingen dubbel. We nemen namelijk ook de
middenversie en de eindversie van de leerlingvolgsysteem-toetsen in groep
7 af. Helaas sluiten de resultaten van de entreetoets niet aan bij het LVS in
Parnassys. Ook zijn de toetsen niet zo grondig te analyseren als de toetsen
van het LVS omdat alle antwoorden naar Cito worden gestuurd.
Aangezien het scholen vrij staat om te kiezen voor het afnemen van de
entreetoets hebben we in navolging van de andere Scholen met Karakter
besloten deze toets niet meer af te nemen.
Met het afnemen van de M7 en E7 LVS-toetsen kan de school de ontwikkelingslijn van de leerlingen in het volgsysteem beter volgen. Met de resultaten van deze toetsen kan de leerkracht preciezer analyseren wat de
leerling al beheerst en waar nog hiaten zijn waar aan gewerkt kan worden.
Wat wel blijft is het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. De gesprekken hiervoor zijn in de laatste weken van dit
schooljaar.

NIEUWSFLITSEN
Damteam toch door
__________________
Ons pupillen damteam
mag toch deelnemen aan
de finale van ZHZ.
Deze wedstrijden worden
gehouden op woensdagmiddag 6 maart.
Aanvang: 13.30 uur
Prijsuitreiking: 16.45 uur
Veel succes!!

Studiemiddag TEAM
_____________________
Op donderdag 14 maart
heeft het schoolteam
weer een studiemiddag.
Het thema van die middag zal zijn: Eigenaarschap van leerlingen bij
begrijpend lezen en luisteren.
Alle leerlingen hebben
deze middag VRIJ.

Biddagviering
___________________
Op woensdag 13 maart
houden we onze jaarlijkse
biddagviering in de hal
van de school.
We hebben dominee
Marien Kollenstaart uitgenodigd het bijbelverhaal te
verzorgen.
Ouders en belangstellenden zijn hartelijk welkom!
Aanvang: 8.35 uur.

