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Juli 2019
Studiedagen en vrije dagen 2019-2020
Naast de vakanties in het komende schooljaar hebben we weer een aantal
studiedagen/studiemiddagen ingepland voor de leerkrachten. In verband met het vele
aantal verplichte vrije dagen, staat er maar 1 hele studiemiddag en de rest van de
studiemiddagen staan op woensdag gepland. We hebben hier voor moeten kiezen, omdat
de leerlingen anders te weinig onderwijsuren zouden maken in het schooljaar 2019-2020.
De schoolreis is om deze reden ook op een woensdag gepland. (8 april)
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
14 oktober - 18 oktober 2019
Studiedag
7 november 2019
Vrije middag
19 december 2019 (kerstviering, in de avond naar school)
Vrije middag
20 december 2019
Kerstvakantie
23 december 2019 – 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie
24 februari - 28 februari 2020
Goede vrijdag
10 april 2020
2de paasdag
13 april 2020
Meivakantie
20 april - 1 mei 2020
Bevrijdingsdag
5 mei 2020
Hemelvaart
21 en 22 mei 2020
Pinksteren
1 juni 2020

De jaarplanning zit als bijlage bij deze onderwijskundige nieuwsbrief. De schoolgids krijgt u
in de laatste week van de schoolvakantie.
Resultaten
Over het algemeen hebben de groepen goed gescoord, maar zien we op sommige
vakgebieden wisselende scores. We zijn afgelopen jaar met de dynamische groepsplannen
voor rekenen gestart, in de resultaten zie je dat niet één groep met rekenen achteruit is
gegaan. Alle groepen zijn vooruit gegaan of gelijk gebleven. De resultaten zijn in het team
uitgebreid gesproken en we zijn gaan kijken hoe we nu verder gaan. We willen komend
schooljaar graag inzetten op de vakgebieden waar we nu wisselende resultaten zien. Dit
zullen spelling en begrijpend lezen zijn.
In de volgende overzichten zie je de scores van I t/m V, dit zijn dezelfde scores, als bij jullie
kinderen in het rapport staan.
Groep 3
Midden
Eind
Begrijpend lezen
V
Rekenen
II
II
DMT
VVWoordenschat
II
IV
Spelling
IV
IV
We zien over het algemeen mindere scores bij groep 3. Veel leerlingen lopen tegen het feit
aan, dat het leesonderwijs lastig is. Naast individuele acties op kindniveau, gaat deze gehele
groep werken aan de kwaliteit van het lezen. Om de start in groep 4 goed te laten verlopen
en om extra in te kunnen zetten op het leesonderwijs, zal Chantal Verbeek de eerste maand
3 ochtenden in de week extra in deze groep aanwezig zijn. Op deze manier kan groep 4 en
groep 3 een vliegende start kunnen laten maken met extra ondersteuning.

Gr 4
Midden
Eind
Begrijpend lezen
III
III
Rekenen
III
III
DMT
II
II
Woordenschat
IV
II
Spelling
II
III
Groep 4 is in de gehele linie gelijk gebleven en hebben een groei doorgemaakt op
woordenschat. Deze groep zit met alles op of boven het landelijk gemiddelde.
Gr 5
Midden
Eind
Begrijpend lezen
III
IV
Rekenen
V
IV
DMT
II
III
Woordenschat
-V
V
Spelling
III
II
Groep 5 is met woordenschat en begrijpend lezen achteruit gegaan en onder het landelijk
gemiddelde gekomen. Een actiepunt voor deze groep is het inzetten op leesstrategieën
m.b.t. begrijpend lezen. Door daar mee bezig te zijn en veel te lezen, werken we ook aan de
woordenschat en het leestempo (DMT). Bij rekenen en spelling is deze groep wel vooruit
gegaan.
Gr 6
Midden
Eind
Begrijpend lezen
IV
I
Rekenen
III
II
DMT
I
I
Woordenschat
III
IV
Spelling
III
II
De gehele groep 6 is flink vooruit gegaan. Ze zitten op alles boven het landelijk gemiddelde
op woordenschat na. In deze groep is het een speerpunt om extra in te zetten op
woordenschat en begripsvorming.
Gr 7
Midden
Eind
Begr lezen
I
Rekenen
III
III
DMT
III
IV
Spelling
II
III
Spelling ww
IV
III
Taalverzorging grammatica
I
Taalverzorging interpunctie
II
Taalverzorging niet
V
werkwoorden
Taalverzorging werkwoorden
I
De uitslagen van groep 7 komen uit de algemene cito toetsen en de entreetoets. Ze hebben
een mooi gemiddelde gehaald op de entreetoets en laten flinke groei zien. Aandachtspunt
bij deze groep is tempo lezen en spelling niet werkwoorden. Dit is een ommekeer met de
vorige periode, omdat toen het aandachtspunt juist bij spelling werkwoorden lag.

IEP eindtoets:
Iep landelijk 81-> behaalde score OBS de Krullevaar 74. Dit is onder het landelijk
gemiddelde, maar wel naar verwachting van de leerlingen. De leerlingen hebben
in resultaten wel persoonlijke groei laten zien.
Door de persoonlijke groei op resultaten, is het voorlopig advies wat in groep 7 is gegeven,
bij 2 leerling aangepast naar boven. De leerlingen stromen op 3 verschillende niveaus uit,
VMBO basis, kader en theoretisch.
Inspectiebezoek en interne audit.
De afgelopen weken zijn we 2x bezocht, om de kwaliteit van de school in kaart te brengen.
Bij beide bezoeken zijn geen onvoldoendes geconstateerd en voldoen wij aan de
basiskwaliteit die de inspectie van ons verlangd.
Parels in onze school die naar voren kwamen bij de inspecteur en de audit zijn:
• Pedagogisch klimaat
• ontwikkeling op zorg
• Tevredenheid ouders, kinderen en team (d.m.v. gesprekken en de uitslagen van de
enquêtes)
De inspecteur zag een school met een veilig pedagogisch klimaat, waar alle geledingen zich
thuis voelen. In het inspectiebezoek gaf de inspecteur aan, dat wij de leerlingen en de
behoeftes goed in kaart hadden. De inspecteur gaf aan, dat we nog meer kunnen evalueren
op het leerkrachthandelen en de vraag stellen, wat heb ik anders gedaan om dit resultaat te
boeken, of juist wat zou ik anders hebben kunnen doen. Dit nemen wij mee in onze
evaluaties en gaan ons daar bewuster op richten. De leerkrachten gaven een goede
instructie, maar deze mocht meer activerend zijn voor de leerlingen. In het komende
schoolplan gaan we er voor zorgen, dat voor alle vakgebieden de dynamische groepsplannen
zijn ingevoerd, omdat we daar veel resultaat van zien.
Huisvesting/onderhoud gebouw.
In de zomervakantie zal het dak op het achterste deel van het gebouw deels vervangen
moeten worden (atelier), aangezien daar houtrot door lekkage is gekomen.
Voor dit schooljaar staat op de rol, dat ook de toiletgroepen worden aangepakt. Dit gaat
door de dakrenovatie helaas niet in de zomervakantie gebeuren, maar zal wellicht in een
andere vakantie gebeuren. Toine de Vaan (conciërge donderdagmiddag), zal na het
ziekteverlof van Leonie, voor één dagdeel blijven om te helpen bij het onderhoud van de
school.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en we hopen weer op een leerzaam en fijn
schooljaar in 2019-2020.
Team OBS de Krullevaar.

