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EVEN BIJPRATEN
In alle groepen wordt de Parro app nu ingezet om korte berichten door te geven of uitjes te regelen.
Leerkrachten laten u, met af en toe een foto, meekijken in de dagelijkse gebeurtenissen van de groep.
Bent u nog niet gekoppeld aan deze app en heeft u hier vragen over? Neem contact op met de leerkracht
van uw zoon of dochter, of vraag ernaar tijdens de tien minuten gesprekken die reeds gepland staan.
De leerlingen uit groep 6-7-8 zijn ook uitgenodigd voor deze gesprekken. We willen de communicatie
driehoek: ouder-kind-school op deze manier verstevigen en leerlingen meer deelgenoot maken van het eigen
leerproces. Naar aanleiding van deze gespreksronde kijken we of groep 5 leerlingen hier ook aan mee
kunnen doen.

Onderwijskundige bouwstenen:
Er zijn behoorlijk wat bouwstenen gelegd in het eerste kwartaal van het schooljaar, in willekeurige volgorde
treft u ze hieronder:
- De chroombooks worden in de groepen 3 t/m 8 ingezet, de bevindingen van leerlingen en
leerkrachten zijn positief: een andere werkvorm motiveert, maakt nieuwe samenwerkingsvormen
mogelijk en verhoogt het tempo in een aantal fasen van de les.
- Er is een nieuwe leerlingenraad. Deze heeft inmiddels de corveelijst voor alle groepen afgestemd. Zij
hebben de omgang met het schoolfruit in alle groepen besproken en er is afstemming gezocht met de
ouderraad. Om te kijken welk buitenspelmateriaal vervangen kan worden.
- De leerlingen van de groepen 6-7-8 sluiten aan bij de oudergesprekken. Hierin worden ook de
gegevens vanuit SCOL besproken. SCOL is een vragenlijst die ons helpt de sociaal emotionele
ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. Het geeft informatie over de groepsdynamiek en
de leerpunten op individueel niveau. SCOL wordt afgenomen in de groepen 1 t/m 8, vanaf groep 5
vullen leerlingen zelf ook een evaluatie in.
- De nieuwe opzet begrijpend lezen is gestart. Voorbeeldgedrag van de leerkracht, werken vanuit
contexten en denkvragen staan meer centraal in de groepen 5 t/m 8. De eerste resultaten van de
bloktoetsen laten een mooie ontwikkeling zien. In de tweede helft van het schooljaar gaat groep 4 ook
aan de slag met deze opzet.
- Volgende week start het groeps-doorbroken rekenen weer voor de groepen 5 t/m 8. Op basis van de
analyse van de leerling resultaten krijgen leerlingen extra herhaling of uitdaging.
- Er is interne scholing m.b.t. muziek bij elk Jeelo project voor de groepen 1-2-3 en eenieder die wil
aansluiten.
- Wij verwachten nog voor de kerstvakantie de nieuwe meubels voor het leer-werkplein, wat bijdraagt
aan een prettigere werkomgeving voor leerlingen en teamleden.
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Ouderavond redzaamheidslezen, Luc Koning
Deelname Zilverberg onderzoek ‘redzaamheidslezen'
Ieder jaar worden kinderen vanaf groep 3 in januari/februari en mei/juni getoetst op hun leesvaardigheid met
een woordentoets van CITO, de DMT.
De kinderen krijgen vanuit de handleiding van CITO de toets-instructie snel en met zo weinig mogelijk fouten
te lezen. Over dat snel hebben we zelf in de loop van de jaren steeds meer vragen gekregen. De normen
voor het lezen zijn te veel gebaseerd op SNEL en niet op GEWOON lezen.
Wij willen dat de kinderen minder gespannen zijn en niet gaan racen, maar gewoon lezen, nauwkeurig lezen
en met begrip. We doen als school daarom mee met een onderzoeksproject waarvan het ministerie en de
onderwijsinspectie op de hoogte zijn. Hierbij geven we de kinderen een andere (toets)instructie en hanteren
we andere normen; gewoon lezen wordt nu de norm.
We starten bij de huidige groep 3 en volgen deze groep leerlingen gedurende de basisschoolperiode.
Overigens wordt er bij de pilot wel een ondergrens aangehouden om de kinderen te signaleren die ernstige
leesproblemen hebben en extra instructie moeten hebben (volgens het Protocol Leesproblemen en
Dyslexie). Daarnaast voeren we nog andere activiteiten uit om de kinderen te leren vooral nauwkeurig te
lezen.
Op deze ouderavond wordt informatie gegeven door projectleider drs. Luc Koning van het Pravooinstituut. Meer over dat onderzoek kunt u lezen op: https://www.redzaamheidslezen.nl/
Bij de ingang van groep 3 hangt een lijst waarop u kunt aangeven of u komt.
Datum : maandag 19 november
Tijd
: inloop 19.15 uur, start presentatie 19.30 uur
Voor wie : ouders van groep 3, en alle andere belangstellenden
Evaluatie nieuwe opzet schoolreis:
De evaluatie met de ouderraad en leden van het schoolteam heeft het volgende opgeleverd:
- We zijn enthousiast over het meer educatieve karakter van uitjes, waar plezier nog steeds een grote
rol heeft.
- Een schoolreis in de eerste 6 weken van het schooljaar, past bij de “Gouden weken” waarin
groepsdynamiek centraal staat.
- De organisatie van het vervoer verloopt volgend jaar via de leerkrachten van de nieuwe groep,
middels de Parro app.
- De onderbouw blijft “De Blije Dries” als locatie houden. De groepen zijn wel korter in de speeltuin. Het
is waardevol om rustig in de klas af te sluiten en na te bespreken.
Wij willen alle ouders, die gezorgd hebben voor deze fijne dag, hartelijk bedanken!

Andere schooltijden, proces:
In onderstaand schema ziet u welke stappen er gezet zijn en welke er komen in de komende maanden:
September
2018

Studiedag team:
- Informatiegegeven over: mogelijke modellen, t.b.v. visie vorming.
- Traject en ruimte gegeven voor vragen m.b.t. persoonlijke zaken:
invloed op loon, WTF, werkdagen etc.
- Achtergrondinformatie en sites aangegeven.
Koffieochtend: informeren over de werkwijze: eerst intern uitzoeken, dan
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Oktober
2018

November
2018

December
2018

Januari
2019

pas ouders bevragen. De aanwezige ouders geven aan: “Ja, juiste
werkwijze.”
MR: Traject besproken in onderstaande stappen:
1: Financiële haalbaarheid onderzoeken, op personeels- en schoolniveau,
met de staffunctionaris van SPO Condor.
2: KION informeren en zicht krijgen op opvangmogelijkheden en kosten
ouders.
3: Team maakt keuze in model: Binnen welk model is goed onderwijs
geborgd en financieel haalbaar. Waarbij pauzes binnen cao-kaders vallen.
4: Terugkoppeling naar alle ouders.
5: MR bereidt stemwijze en procedure voor.
6: Informatieavond ouders
7: Stemmen
- Teamvergadering: stap 3: model keuze.
- Zijn er nog vragen n.a.v. de persoonlijke doorberekening?
- Materiaal opvragen andere scholen: ervaringen.
- Proces omschrijven aan ouders “stand van zaken in ZB expres.
- Team: punt 1 t/m 3 doorlopen.
- 12 december koffieochtend: dialoog met aanwezige ouders, op
basis van de informatie op dat moment.
- MR: Terugkoppeling van punt 1 t/m 3. MR: adviesdialoog/klankbord.
- Terugkoppeling via de ZB expres aan alle ouders: stand van zaken.

Namens het Zilverberg-team,
Vriendelijke groet,
Lonneke Hubers-Bongaerts
Directeur basisschool De Zilverberg
St. Maarten (info groep 1 t/m 4)

Op donderdag 8 november is het St. Maarten.
Dit jaar staat voorop dat de ouders hun kinderen begeleiden en zorgen dat de optocht ordelijk en gezellig
verloopt!!
We beginnen om 18.00 uur op het schoolplein. Daarna start de optocht met de zelfgemaakte lampionnen
met St. Maarten op zijn paard voorop.
De optocht duurt ongeveer 30 minuten.
Aan de mensen, die langs de route wonen, hebben we om sfeervolle verlichting gevraagd.
Er mag niet aangebeld worden op de route.
Voor en achter de stoet rijdt een auto met waarschuwingslichten aan.
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Als we bij de kerk aankomen en naar binnen gaan blijven de kinderen bij de ouders en zij zijn
verantwoordelijk voor de rust in de kerk.
In de kerk is het i.v.m. brandpreventie verboden om de waxinelichtjes aan te hebben. Een lampje op
batterijen is ook nog handiger.
De route is als volgt:
Vanuit Koningin Julianastraat linksaf naar Zilverbergweg, eerste straat rechts, weer eerste straat rechts,
Oude Kleefsebaan. Eerste straat rechts naar Craeyenbergh rondom de visvijver einde rechts weer stukje
Oude Kleefsebaan. Eerste straat rechts, P van Kuppenveldstraat. Einde van de weg links af naar
Zilverbergweg, eerste straat rechts Koningin Wilhelminastraat uitlopen tot einde daarna rechts naar
Boterbosstraat en links naar de kerk. Daar zorgt Pastoor Aloys , de kinderen en ouders voor een feestelijke
afsluiting.
Na de bijeenkomst in de kerk krijgen we bij een vuurtje nog wat te drinken met een koekje.
We hopen dat jullie allemaal van de partij zijn.
Tot donderdag 8 november.
Werkgroep St. Maarten
Pastor Aloys Ellis Astrid (OR)Juf Jitte en Juf Anne-mie
Even voorstellen;
Hallo allemaal,
Ik ben Stephanie Herberts-Janssen, 27 jaar oud en ik woon in Berghem (naast Oss). Ik ben getrouwd en heb
twee dochtertjes. Een van tien maanden en een van twee jaar oud. Afgelopen september ben ik gestart met
de pabo (deeltijd). Vanaf oktober tot en met januari loop ik stage op De Zilverberg op maandag en woensdag
in groep 1-2B.
Tot ziens!
Groetjes Stephanie
Mad Science Cursus

Locatie is de Zilverberg op de volgende dinsdagen van 15:15 tot 16:15 uur:
- 13 november
- 20 november
- 27 november
- 4 december
- 11 december
- 18 december
Leerlingen hebben zich hiervoor al opgegeven.
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OVERIGE BERICHTEN
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