
 

 

  

   

 
 
 
 

 
 
Welkom op school 
We wensen Ivan Koiter, Stella van der Werf heel veel plezier bij ons op school. Ivan en Stella zitten in 
groep 1-2B bij juf Marike en juf Greta. Bram van der Werf zit in groep 5. Veel succes allemaal. 
 
Bijeenkomst andere schooltijden 
Op 5 juni vond de eerste ouderavond plaats over mogelijke andere schooltijden op De 9 Wieken. 
Deze avond werd georganiseerd door de medezeggenschapsraad in samenwerking met het team. De 
heer Rein van Dijk informeerde ons over de mogelijkheden die er voor scholen zijn. De powerpoint 
met de presentatie over andere schooltijden geeft extra informatie. Deze is 
binnenkort te vinden op de website van de school.  www.de9wieken.nl 
Aan het einde van de avond werd er gevraagd wie er bereid is te anticiperen in 
een werkgroep. Meerdere ouders hebben zich gemeld, maar mocht u ook 
belangstelling hebben dan kunt u zich melden bij de MR.  

 
Verkiezing MR lid 

Silvia Brilstra gaat de MR verlaten i.v.m. het feit dat haar dochter na de vakantie richting het 
voortgezet onderwijs gaat. Er ontstaat daarom een vacature binnen de MR. Gezien de 
ontwikkelingen is het belangrijk dat deze plek weer ingevuld wordt. Meer informatie vindt u in de 
mail die 24 mei verstuurd is. Graag reageren voor 8 juni! 
  
Formatie 
Hoe het volgend jaar op onze school gaat met de indeling van de groepen en het koppelen van 
leerkrachten aan de groepen is in een afrondende fase. Zodra we dat definitief weten zullen we via 
een extra Nieuwsbrief iedereen op de hoogte brengen. Alle groepen worden combinatie groepen, 
zoals het nu lijkt, worden de groepen 4 en 7 gesplitst. 
We weten nu al wel zeker dat er volgend jaar extra leerkracht- uren zijn om kinderen die wat extra 
begeleiding nodig hebben, te kunnen helpen. De extra vanuit het ministerie toegezegde gelden 
dienen voor de verlaging van de werkdruk in het onderwijs.  
 
In onze schoolgids staat over de formatie het volgende: 
“Aan het eind van een schooljaar maken we ons tegelijkertijd al weer op voor een nieuw begin. Voor 
een nieuw schooljaar moet er veel gebeuren. De samenstelling van de groepen is daar een onderdeel 
van.  
De samenstelling van een groep is voorbehouden aan de school. Onder eindverantwoordelijkheid 
van de directeur/ schoolleider worden de groepen samengesteld.  
De kinderen worden verdeeld over groepen op een manier waarbij we streven naar een 
evenwichtige samenstelling in de meest brede zin van het woord. Zo wordt er rekening gehouden 
met het karakter en het gedrag van de kinderen die een groep gaan vormen.  
Tevens streven we ernaar dat broertjes en zusjes indien mogelijk in verschillende groepen komen. 
Daarnaast wordt er o.a. gekeken naar aantallen, verdeling jongens en meisjes en naar het aantal 
kinderen dat extra ondersteuning nodig heeft.  
Indien ouders ernstige bezwaren hebben,  kunnen ze dit gemotiveerd kenbaar maken. 
Het is altijd de directeur /schoolleider die de uiteindelijke beslissing neemt voor zowel de 
groepssamenstelling als de leerkracht(en) die de groep les gaat geven.” 
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De kinderen horen voordat zij de brief met de groepsverdeling krijgen hoe de verdeling is. Ze krijgen 
hierbij een korte uitleg over hoe keuzes zijn gemaakt.  
De ouders worden per mail geïnformeerd over de verdeling van de leerlingen over de groepen. 
 
Kinderen volgen en de volgtoetsen van CITO 
Dagelijks zien en volgen we onze kinderen. Dat geldt voor wie ze zijn, wat ze doen, wat ze leuk en 
minder leuk vinden, waar hun belangstelling ligt, hoe ze in een groep zijn en welke resultaten ze 
halen. 
Op basis van wat we zien, kijken we wat een kind of een groep (extra) nodig heeft. Veelal doen we 
dat in overleg met het kind of de groep. Dat geldt ook voor toetsen. Toetsen zijn bedoeld om te 
checken wat een kind in de afgelopen periode heeft geleerd. Op basis van die resultaten, kunnen wij 
gericht verder met de groep, een groepje of individu. 
  
Twee keer per jaar (februari en juni) is er een landelijk meetmoment. De volgtoetsen van CITO. 
Kinderen (en de school) worden dan op een paar vakgebieden vergeleken met alle kinderen en 
scholen in Nederland. Die uitslag delen we met de ouders en voor de hogere groepen ook met 
kinderen. Ouders zijn soms blij verrast of schrikken van de resultaten, bijvoorbeeld omdat er verschil 
is tussen methodetoetsen op school en de landelijke CITO toetsen. Methodetoetsen gaan over een 
aantal weken van de behandelde stof en CITO toetsen over stof dat niet specifiek is behandeld in de 
afgelopen periode. Zo’n verschil hoeft op zich niets te betekenen. 
Vanaf groep 6 wordt de plaatsingswijzer ingevuld. Deze geeft richting aan de uitstroom van 
leerlingen. Echter, er is altijd de onderbouwing van de leerkracht. Heeft een leerling bijvoorbeeld 
eenmalig lagere resultaten gehaald die niet in verhouding staan met de rest van de jaren, dan hoeft 
dit niet direct invloed te hebben op de plaatsingswijzer (en daarmee het VO-advies). Wellicht zijn er 
omstandigheden in die periode geweest die de lagere resultaten kunnen verklaren. Kinderen 
ontwikkelen zich. Voor het VO-advies geldt dat onder andere gekeken wordt naar de resultaten in 
groep 6 t/m 8, zoals de plaatsingswijzer doet. Toetsen over meerdere jaren geven over het algemeen 
een realistisch beeld over de leerling. Niet één cito-toets bepaalt alles: het gaat om de ontwikkeling 
van een leerling in zijn geheel. 

  
Wat doen wij met die meetresultaten van CITO? Met het team bekijken, 
bespreken en analyseren we alle opbrengsten. Zo gebruiken we alle kennis 
in ons team. Bovendien zijn we samen verantwoordelijk voor al onze 
kinderen. Daarop ondernemen we, als we dat nodig vinden, acties. Of we 
dat doen hangt bijvoorbeeld af van ervaringen en van resultaten van 
voorgaande jaren en hoe ontwikkelingen lopen. In sommige leerjaren zien 
we bij bepaalde opbrengsten bijv. wel eens een dip ten opzichte van het 
landelijke gemiddelde. Echter, we weten uit ervaring dat die de volgende 
peiling weg is. Dan is een extra actie niet nodig.  

Van de bespreking maken we een verslag en noteren we actiepunten die we uit gaan voeren met een 
groep of met de hele school. Het kan ook zijn dat individuele kinderen opvallen. Op het moment dat 
we ons daarover zorgen maken, bespreken we dat met de ouders. 
 
Adressen  en  emailadressen wijzigen 
Is er het afgelopen jaar wat gewijzigd in uw adresgegevens? Wilt u dat dan voor de 
zomervakantie doorgeven? Zo staan dan na de zomervakantie alle gegevens weer goed in 
het informatieboekje. Wilt u wijzigingen van uw mailadres en eventueel 06-nummers ook 
doorgeven? Op deze manier blijft onze administratie up-to-date en kunnen we u altijd bereiken. 
 
Verkeersexamen 
Dinsdag29 mei hebben de kinderen van groep 7 meegedaan aan het praktisch verkeersexamen.  Alle 
kinderen die zijn geslaagd nogmaals gefeliciteerd!  
 
 
 
 



 

 

Speellokaal 
Alle materialen in het speellokaal worden binnenkort vervangen. De leerkrachten van de onderbouw 
hebben samen met een vertegenwoordiger gekeken wat er nodig is. Ook de gordijnen worden 
vervangen zodat we komend schooljaar weer goed en veilig kunnen bewegen. 
 
Veilig leren lezen volgend schooljaar vernieuwd 
Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte en meest succesvolle taal-leesmethode in 
groep 3. Op basis van de laatste didactische inzichten en samen met leerkrachten is de compleet 
nieuwe kim-versie ontwikkeld. Inmiddels gebruiken 3200 scholen de kim-versie om kinderen te leren 
lezen. De vernieuwde didactiek, waarbij telkens één nieuwe letter centraal staat, zorgt voor nóg 
betere leesprestaties. 
Met Veilig leren lezen kunnen we op meerdere manieren  met de leerlingen aan de slag: individueel 
of met de hele klas, van papier of digitaal. De methode biedt veel digitale en tastbare materialen om 
de les te verrijken.  
 
Schrijfmethode volgend schooljaar vernieuwd 
Geheel passend bi j de nieuwe veilig leren lezen is de vernieuwde methode “Pennenstreken”. De 
huidige versie is verouderd en past niet meer bij de KIM versie van veilig leren lezen. Heel geleidelijk, 
per schooljaar zal de vernieuwde schrijfmethode door de gehele school in gebruik worden genomen 
 
Sprookjestocht 16 juni 
Promotie Winsum organiseert op zaterdag 16 juni sprookjestocht. Een speurtocht voor kinderen 4 
tot 8 jaar Geef je nu op!  
Graag als groep van 8 kinderen met maximaal 2 begeleiders, maar alleen of een kleiner groepje mag 
ook.  Meld je aan via de opgavebutton op www.promotiewinsum.nl  
 
Kinderen en ICT 
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon en tablet spelen daarin een 
belangrijke rol. Om u als ouders te helpen -samen met uw kind- een goede weg te vinden in de talloze 
mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over….. 
 

Hoe zorgen wij ervoor dat de gegevens van u en /of uw kind(eren) op school goed beveiligd zijn?  
 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen wat de nieuwe privacywet (AVG) 
inhoudt, welke persoonsgegevens gebruikt worden en wat uw rechten zijn m.b.t. 
het gebruik van de persoonsgegevens door de school. Wij vinden het belangrijk dat 
wij heel zorgvuldig omgaan met uw gegevens en de gegevens van uw kind(eren). 
We werken met veel verschillende programma’s en dus ook inlogcodes, maken 
vaak snel even een printje, laten soms de computer onbeheerd achter kortom, er 

zijn momenten dat privacygevoelige informatie gezien zou kunnen worden door onbevoegden.  
Door daarvan bewust te zijn en te blijven hebben we middels een poster 10 aandachtspunten die ervoor 
zorgen dat we steeds weer alert zijn op ons eigen handelen en daarmee de privacygevoelige gegevens 
beter beschermen. U zult op school deze poster op verschillende plekken tegenkomen.  
De poster geeft verbeterpunten aan t.a.v. veilig inloggen, vergrendelen van pc/laptop, leeg achterlaten 
van printplek, veilig bewaren van documenten, geen mee-kijkers, identiteit van bellers checken, gebruik 
beeldmateriaal, goede wachtwoorden, correcte administratie en het veilig omgaan met 
telefoonnummers. 
Naast het gebruik van persoonsgegevens op school, delen we ook gegevens met leveranciers van 
(digitale) materialen. Om de veiligheid te waarborgen en het delen van gegevens te minimaliseren, 
moeten leveranciers een overeenkomst met ons sluiten waarin precies vermeld wordt welke gegevens zij 
gebruiken en waarom. Deze overeenkomst is helemaal AVG proof, voldoet dus aan de huidige wetgeving. 
De overeenkomsten worden bovenschools verzameld en gedocumenteerd. Op schoolniveau zijn de 
bijsluiters die informatie geven over welke gegevens er gedeeld worden en welke veiligheidsmaatregelen 
de leverancier neemt, binnenkort beschikbaar.  
 
Volgende keer: iets meer over uw rechten binnen de nieuwe privacywet. 
 
Redactie  ICT werkgroep L&E 



 

 

 
Circusproject 26 juni 
Voor de circusdag op 26 juni zijn 20 begeleiders nodig. We hebben inmiddels 16 aanmeldingen en 
zijn nog op zoek naar 4 begeleiders die mee willen helpen. We hopen dat u tijd vrij weet te maken 
om te assisteren. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht (en) van uw kind(eren). 

Voorafgaand krijgt u op 25 juni een training van 19.30 – 22.00 uur door de medewerkers van Santelli  
een training. De circusdag wordt afgesloten op 26 juni met een middagvoorstelling van 14.30 – 15.30 
uur. Noteer deze tijd in uw agenda zodat u uw kind(eren)kunt zien zien stralen. 

Laatste schooldag 
Zoals u al eerder  heeft kunnen lezen is de laatste schooldag op 20 juli. Alle kinderen, groep 1 t/m 8, 
gaan dan naar school.  Groep 1 is woensdag 18 juli vrij.  

 

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

4 5 6 
Oud 
hollandse 
spelletjes 

7 8 9 10 

11 12 13 14 
Oud papier 

15 
Oud papier 

16 17 
vaderdag 

18 
I.v.m. een 
vergadering 
Leerlingen 
vrij  

19 20 21 22 
Groep 6/7A 
Expeditie 
Zoutkamp 
 

23 24 

25 
Voorberei-
ding circus 
Project 
begeleiders 

26 
Circus 
project 

27 28 
Roakeldais 
Scholendag 
 

29 30 1 


