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Informatieavond IPC voor ouders
Philippe de Kort heeft tijdens de informatieavond van
afgelopen maandag verteld wat IPC precies inhoudt
en aan de hand van heel herkenbare anekdotes en
voorbeelden de ouders meegenomen in het hele
proces. Ouders in de zaal kwamen met veel goede
vragen en gaven ook aan te willen helpen bij een
thema, bijvoorbeeld een thema waar zij veel kennis
van hebben of helpen in de groep als leerlingen aan
het onderzoeken zijn of proefjes doen. Het was mooi
om te zien dat wij ons, team en ouders, willen
inzetten om onze leerlingen/kinderen goed voor te
bereiden op de toekomst. Na afloop van de
presentatie heb ik, namens het team, een officiële IPC
bord in ontvangst mogen nemen. Dit bord geeft aan
dat wij een IPC school zijn en zal binnenkort op de
gevel van de Mariaschool worden gehangen.

Heeft u behoefte om de informatie nog eens op te zoeken?

Via de link http://ipc-nederland.nl komt u op de website van IPC Nederland. In de bijlage vindt u de
PowerPointpresentatie van Philippe, deze kunt u bekijken indien u niet in de gelegenheid was om deze
interessante avond bij te wonen of als u nog iets na wilt lezen.
Studiedag voor de leerkrachten

Op vrijdag 23 februari staat er weer een studiedag gepland.
LET OP: De kinderen zijn op die dag vrij.
Op deze studiedag gaan de leerkrachten hard werken aan de plannen voor hun eigen groep voor de
komende periode. In de afgelopen weken zijn er bij alle kinderen toetsen afgenomen. Deze worden
geanalyseerd en werden vorige jaren omgezet in zogenaamde groepsplannen. Op de studiedag van 8
januari zijn wij, als team, samen met Ellen Tomberg van organisatie en advies bureau B&T bezig
geweest met het analyseren van toetsen. De leerkrachten maken een analyse van de januari CITO toets
resultaten en stellen hun aanpak bij en werken dit uit in een weekplanning. We zullen nog
doelgerichter aan de slag gaan met de leerlingen. In maart worden gesprekken gevoerd met de
leerkrachten, de IBer en Ellen Tomberg. Het doel is om de opbrengsten en vervolgacties in de klas voor
het komende half jaar in beeld te brengen. Tijdens deze besprekingen wordt de groep onder de loep
genomen en bekeken of de uitgewerkte acties de juiste zijn.
Carnaval
Op vrijdagmiddag 9 februari vieren wij op school
weer carnaval. De kinderen mogen in de ochtend al verkleed op
school komen. In de ochtend is er gewoon het eigen
lesprogramma in de groepen. In de middag zal de
carnavalsmuziek onze school vullen en gaan we lekker met z’n
allen een feestje vieren.

Dansfestival 21 februari
Op woensdagmiddag
21
februari vindt
het Rijswijks
Dansfestival voor de groepen 5 t/m 8 plaats in de Marimbahal.
Deze middag zullen ruim 335 kinderen van de groepen 5 t/m 8 van
verschillende scholen een aantal dansen uitvoeren. Het festival
duurt van ± 13.00 tot uiterlijk 15.00 uur. Deelname aan het dansen
is vrijwillig. De gymleerkracht Daniëlle en een aantal leerkrachten zal
aanwezig zijn. Leerlingen die meedoen mogen om 12.00 naar huis
om te kunnen lunchen. Ouders van de kinderen die meedansen
krijgen een toegangsbewijs zodat zij dit evenement mee kunnen
maken.

Cito gesprekken 6 en 8 maart

Binnenkort ontvangen de ouders van de groepen 3 t/m 7 via digiDUIF een uitnodiging voor de
rapportgesprekken van dinsdagmiddag 6 maart en donderdagavond 8 maart. Voor de planning van de
gesprekken maken we wederom gebruik van de gespreksplanner van digiDUIF.

Wat moet u weten over de gespreksplanner:
 U ontvangt bericht van digiDUIF wanneer de gespreksplanner actief is. Dit zal zijn van zaterdag
3 maart t/m maandag 5 maart 14.00 uur.
 Als u meerdere kinderen op school heeft, hanteren wij de regel dat er minimaal 10 minuten
tussen de gesprekken moet zitten. Dit in verband met eventuele uitloop. Voorbeeld: gesprek
één is van 19:30 tot 19:40 uur, gesprek twee is dan van 19:50 tot 20:00 uur.
 Ouders van gezinnen met meerdere kinderen adviseren wij om zo snel mogelijk de
gespreksplanner in te vullen. Alle leerkrachten zullen op dinsdagmiddag van 16.00 - 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.30 - 20.00 uur aanwezig zijn. Buiten deze tijden kan er verschil
in tijd zitten per groep.
 Wij verzoeken de ouders met één kind op school zoveel mogelijk de tijden tussen 18.00 tot
20.00 uur vrij te houden voor de ouders met meerdere kinderen op school.
 Aan gescheiden ouders het verzoek om onderling in overleg te gaan over een datum en tijd.
Wij vinden het belangrijk dat we alle ouders spreken omdat wij de ouders zien als onze partner in het
onderwijsproces van uw kind. We gaan er dan ook vanuit dat u zich allen via de digiDUIF zult
aanmelden voor een gesprek.
afmelden

Verzuim , te laat komen en afmelden bij ziekte en verlof aanvragen
Zoals u weet is het belangrijk dat onze leerlingen om 8.45 uur in de klas aanwezig zijn en op hun stoel
zitten voordat de bel gaat. Het valt mij op dat sommige kinderen bijna dagelijks op het nippertje of te
laat binnen zijn. Ik vraag u te zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school is(zijn).
Het is van essentieel belang dat uw kind direct vanaf de start "bij de les is" en het stoort de les als
kinderen later binnendruppelen.
Om u duidelijk te maken hoe belangrijk wij dit vinden hebben wij het volgende afgesproken:
1.
2.
3.

4.

Is de leerling 3x te laat dan spreekt de leerkracht ouders aan.
Na 4-5x belt de IBer ouders om onze zorgen over te laat/verzuim komen te bespreken,
eventueel wordt de schoolarts ingeschakeld.
Na 6x komt er een melding bij de directeur, deze stelt ouders schriftelijk op de hoogte en doet
een melding bij de leerplichtambtenaar. Vervolgens stuurt de leerplichtambtenaar een
waarschuwingsbrief of ouders worden uitgenodigd voor gesprek.
Blijft de leerling te laat komen, dan doet de school nogmaals een melding bij leerplicht, ouders
worden opgeroepen door de leerplichtambtenaar.

5. Mocht dit gesprek niet het gewenste effect hebben zal de directeur nogmaals contact zoeken

met leerplicht en worden ouders wederom opgeroepen door de leerplichtambtenaar.
Natuurlijk hopen wij dat u “op tijd komen” net zo belangrijk vindt als wij. Dan hoeven wij deze
maatregelen niet in te zetten.

Als uw kind ziek is kunt u gebruik maken van de ziekmeldknop op de website van de school of u kunt
ons telefonisch op de hoogte brengen, graag tussen 8.00 – 8.30 uur. Fabiana is regelmatig 's ochtend
ouders aan het bellen om te vragen waar hun kind is. Wij maken ons zorgen als wij niets hebben
gehoord, zeker bij oudere kinderen die alleen naar school komen. Het is beter als u tijdig uw kind
afmeldt zodat wij op de hoogte zijn.
Als u extra verlof wilt voor uw zoon(s)/dochter(s) dan moet u dat een maand tevoren schriftelijk
aanvragen. U kunt op school een formulier halen, invullen en op school weer inleveren. Alleen in
uitzonderlijke gevallen mag de directeur verlof verlenen. Deze uitzonderingen zijn te vinden achterop
het formulier. U kunt ook gebruik maken van de link, dit formulier kunt uitprinten, invullen en afgeven
op school. Verlofaanvraag.pdf

Schooltijden
In 2015 heeft het team zich gebogen over andere schooltijden. Dit had te maken met teveel lesuren die
onze kinderen volgden in de 8 jaar dat zij bij ons op school zaten. Op dat moment was er niet genoeg
draagvlak vanuit ouders om de schooltijden te veranderen en er is toen gekozen voor een kleine
aanpassing, waarbij de lestijden voor alle kinderen gelijk getrokken zijn. Het veranderen van de
schooltijden werd op de agenda van het schooljaar 2017-2018 gezet, zodat de verandering in het
schooljaar 2018-2019 ingevoerd kan zijn. Wij zijn nu net in het proces gestapt, waarbij wij onderzoek
doen naar verschillende vormen die mogelijk goed passen bij onze visie, ons onderwijs en andere
factoren die van invloed zijn. Wanneer onze oriëntatie tot concrete voorstellen leidt, zal u gevraagd
worden uw stem uit te brengen. Uiteraard zullen wij enkel een verandering doorvoeren, wanneer er
genoeg draagvlak vanuit ouders is. Eind februari ontvangt u meer informatie van ons.
Inschrijven nieuwe leerlingen/broertjes - zusjes
Wanneer u al een kind heeft dat onderwijs volgt op de Mariaschool, betekent dit niet automatisch dat het
jongere broertje en/of zusje ook ingeschreven staat voor onderwijs bij ons op school. We hebben daar
een aanmeldformulier van uw kind voor nodig. Mocht u nog een jonger kind hebben en hij/zij staat nog
niet ingeschreven dan verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk te doen. Om teleurstellingen te
voorkomen dat er uiteindelijk geen plekje mee zou zijn voor uw kind. U kunt bij de directie of Fabiana een
aanmeldformulier komen halen.
Nationale voorleesdagen
Woensdag 24 januari begonnen de Nationale voorleesdagen. Deze dagen zijn officieel bedoeld ter
stimulering van het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Aangezien wij geen aandacht
hebben besteed aan de Kinderboekenweek, stimuleerden wij (voor)lezen deze periode extra in de gehele
school. Er werd in verschillende groepen voorgelezen door andere groepen.
En er werd voorgelezen uit het prentenboek van het jaar "Ssst! de tijger slaapt" in de aula door
het Gemeenteraadslid Mw. Diny Sonneveld, de kinderen hebben ademloos zitten luisteren.

