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Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Groep 1 t/m 7. Rapport mee.

Avondvierdaagse
Een dezer dagen zullen in de klas de schoolshirts en een informatiebrief met daarin
praktische info en geldende afspraken uitgedeeld worden aan de kinderen die
meelopen met de avondvierdaagse. Wij willen u vragen deze brief goed door te
nemen. Gedurende de week van de avondvierdaagse kunt u op de website en de
Facebook pagina van avondvierdaagse Vathorst de routes vinden. Ook bij dreigend
slecht weer treft u hier of de tocht door gaat of niet. Vanavond start om 20.00 uur
de informatieavond voor hulpouders in de lerarenkamer.
Studiedagen 20 juni en 21 juni
Op 20 juni buigt het team zich over de groepsoverzichten en de evaluatie van de
groepsplannen. In het groepsoverzicht staat hoe alle kinderen zich ontwikkelen op
stimulerende en belemmerende factoren en ook de scores op gebied van
methode- en Cito-toetsen. Met het groepsoverzicht als basis maken de
leerkrachten plannen voor de komende maanden voor onder andere gedrag,
rekenen, spelling en woordenschat. De laatste Cito-toetsperiode in alle groepen is
afgerond en de leerkrachten van de groepen 6 en 7 wachten op de uitslag van de
Entreetoets. In het gesprek met de leerkracht van groep 7 zal voor het eerst een
Vooruitblik VO-advies gegeven worden vanuit Atlantis. Tijdens dit gesprek zullen
we ook vragen waar de leerling en ouders aan denken. De adviesprocedure start
dus dit schooljaar in groep 7. Ouders zullen hier verder over worden geïnformeerd.
Tijdens de studiedag van 20 juni evalueren we de gegevens en verwerken deze
verder voor het rapport.
Op 21 juni werken we onder leiding van Expertis aan de inhoud van de rekenlessen
door. Wij zijn dit schooljaar gestart met blokvoorbereidingen rekenen in plaats van
een groepsplan. Hier hebben we voor gekozen, omdat we vonden dat de
groepsplannen te ver afstonden van de dagelijkse praktijk. Volgend jaar pakken we
hier blokvoorbereidingen spelling bij. De kinderen zijn op 20 en 21 juni vrij.
Vernieuwde gesprekkencyclus 2017-2018
In de oudertevredenheidenquête komt naar voren dat ouders frequenter
geïnformeerd zouden willen worden over de vorderingen van hun kind. Binnen het
team en de medezeggenschapraad hebben we met deze input een nieuwe

gesprekscyclus uitgewerkt. We starten volgend schooljaar met een
nieuwjaarreceptie op vrijdagmiddag 18 augustus. We nodigen dan alle ouders en
kinderen van harte uit in hun nieuwe groepslokaal en bij de nieuwe leerkracht. Dit
zien we als een mooi moment van kennismaken en uitwisseling van
vakantieavonturen. U kunt een uitnodiging tegemoet zien!
De leerkrachten dragen de informatie van leerlingen over aan de nieuwe
leerkracht op 17 augustus en nodigen ouders uit om in de eerste weken de
leerkrachten te informeren over hun kind. Deze gesprekken voeren we
grotendeels zonder dat kinderen hierbij aanwezig zijn. Ouders hebben namelijk
aangegeven dat het dan soms net iets gemakkelijker is om woorden te vinden
zonder hun kind te kort te doen. In november is er een extra gesprek toegevoegd
waarin de leerkracht u op de hoogte stelt over de vorderingen van uw kind.
In de nieuwe cyclus spreken we elkaar dan op de nieuwjaarsreceptie, tijdens een
“omgekeerd” gesprek in september waarin ouders de leerkracht kunnen
infomeren over hun kind. In november vertelt de leerkracht over de vorderingen
en in februari en juni zijn de rapportgesprekken. Door het toevoegen van een
drietal momenten hopen we op deze wijze invulling te kunnen geven aan de wens
van ouders. Naast deze gesprekken met de leerkracht zijn er ook een tweetal
weken waarin ouders met hun kind in gesprek kunnen over het portfolio. De
leerkracht is dan in de klas aanwezig, maar neemt niet deel aan het gesprek. Een
kind toont hier zelf eigenaarschap in leiding geven en initiatief tonen. Dit vinden
wij een belangrijk deel van onze Covey-visie en willen dit behouden. In de
jaarkalender die momenteel wordt uitgewerkt tref u de datums aan. We hopen
deze voor de zomervakantie met u te kunnen delen.
Herhaling
Op 7 juli zijn alle kinderen om 12 uur vrij en start de zomervakantie!
Ingezonden berichten
Sportzomer
De SRO organiseert deze zomer veel leuke, toegankelijke sportactiviteiten voor
kinderen, volwassenen en senioren. Niemand hoeft zich deze zomer te vervelen.
Meer informatie hierover vindt u in de flyer bij deze nieuwsbrief.

Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijn weekend.

