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Lang weekend
Aanstaande vrijdag 2 april (Goede vrijdag) en maandag 5 april (2e Paasdag) is iedereen vrij en
kunnen we genieten van een lekker lang weekend met hopelijk mooi weer.
Aankondiging tevredenheidsonderzoeken die komende week zullen plaatsvinden
Afname leerlingtevredenheid en monitoring sociale veiligheid
Volgende week zullen we bij de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 een vragenlijst afnemen om
hiermee de leerlingtevredenheid te meten en de sociale veiligheid te kunnen monitoren. Hiervoor
gebruiken we de algemene vragenlijst die wordt aangeboden door PO Vensters. Hiermee voldoen
we aan de Wet op het primair onderwijs. Het wetsartikel ‘Zorgplicht veiligheid op school’ is per 1
augustus 2015 van kracht en schrijft voor dat scholen in het primair onderwijs verplicht zijn zorg te
dragen voor een veilige school. Scholen moeten onder andere de veiligheid van leerlingen op
school onderzoeken met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft. De
onderwijsinspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen. Onderzoek via
Vensters PO biedt scholen een vragenlijst voor het onderzoek naar de leerlingtevredenheid. Met
het onderzoek voldoen we aan de monitoringsplicht en de eisen die de wet veiligheid op school
stelt. Krijgen we inzicht op de vraag:” Hoe ervaren de leerlingen de sociale- en fysieke veiligheid op
school” en “In welke mate wordt de sociale- en fysieke veiligheid van onze leerlingen eventueel
aangetast”. Bovendien krijgen we hiermee inzicht in de tevredenheid van de leerlingen.
Zodra we de resultaten hebben geanalyseerd zullen we u hierover zeker informeren.
Oudertevredenheid
Volgende week ontvangt u een mail met een uitnodiging om het oudertevredenheidsonderzoek in
te vullen.
Alle oudste kinderen van het gezin zullen volgende week dinsdag van hun leerkracht een
enveloppe (op naam) ontvangen, met daarin de schriftelijke uitnodiging en een unieke code om in
te loggen op: www.scholenopdekaart.nl/onderzoek.
Gezinnen waarvan 2 adressen bekend zijn, ontvangen op het tweede adres per post deze
uitnodiging met de unieke code.
Voor een representatieve uitslag is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers
deelnemen aan dit onderzoek. Wij stellen uw deelname dan ook zeer op prijs.
Mocht de enveloppe onverhoopt niet bij u aankomen, neem dan contact op met de administratie
via kbsdespoorzoeker_info@inos.nl.
Indeling nieuwe groepen
Volgende week ontvangen de ouders van de leerlingen van groep 2, die volgend schooljaar naar
groep 3 gaan een wensenformulier via de mail. Op dit formulier kunt u 3 namen van kinderen
aangeven waarbij uw kind volgend jaar graag in de groep zou willen komen. Wij streven ernaar om
uw zoon/dochter bij tenminste één van de aangegeven leerlingen in de groep te plaatsen.
We kijken bij de indeling naar de volgende aspecten:
o

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De ontwikkeling van de individuele leerlingen ten aanzien van hun gedrag en vaardigheden ten
opzichte van hun medeleerlingen en kennis van omgangsregels en relaties tussen mensen zijn een
belangrijk gegeven.

o

Sociale contacten
Hierbij wordt gekeken naar vriendschappen en hoe het samenspel verloopt op het gebied van
spelen, werken en leren gedurende de tijd dat leerlingen op school zijn.

o

Leerlingaantallen
Hierbij kijken we naar de totale groepsgrootte, doublures en aantallen jongens/meisjes en
vroege/late leerlingen.

o

Leerniveau en onderwijsbehoeften

•
•
•

Iedere groep bestaat globaal uit drie leerniveaus;
intensief arrangement: kinderen die in deze groep zitten krijgen de leerstof extra en/of op een
andere manier aangeboden.
basis arrangement: hierin wordt de leerstof aangeboden die alle kinderen moeten beheersen met
de bijbehorende verwerkingsopdrachten.
verdiept arrangement: kinderen in deze groep krijgen korter uitleg en/of opdrachten die dieper op
de basisstof ingaan.

o

Extra ondersteuningsbehoeften
Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld dyslexie, lichamelijke handicaps en
(gediagnostiseerde) stoornissen. Leerlingen ontvangen aangepaste instructie en/of
verwerkingsopdrachten in of buiten de groep.

o

Bijzondere omstandigheden
Aan alle ouders wordt voorafgaand aan de indeling gevraagd of er bijzondere omstandigheden zijn
waar we als school rekening mee dienen te houden. Ouders kunnen dit beargumenteerd
doorgeven aan school. Dit kan op het wensenformulier, maar ook via een gesprek of schriftelijk.
Daar waar mogelijk zullen we rekening houden met deze omstandigheden.
Samenvattend
We streven als Spoorzoeker naar een evenredige en evenwichtige verdeling per groep. Hierbij zal
rekening gehouden worden met alle bovenstaande aspecten. Het opnieuw samenstellen van
groepen wordt in samenspraak uitgevoerd door de leerkrachten bij wie de leerling in de groep zit,
de teamcoördinator en de interne begeleider. Hierbij wordt een vaste procedure gevolgd waarbij
de directie eindverantwoordelijkheid draagt voor de besluitvorming.
Wij verzoeken u het formulier in te vullen en uiterlijk maandag 19 april in te sturen naar het
mailadres van de leerkracht van uw kind.
Mocht het zo zijn dat uw kind niet kan worden geplaatst bij een van de opgegeven leerlingen op
het wensenformulier dan wordt er voorafgaand aan de bekendmaking van de indeling van de
nieuwe groepen persoonlijk contact met u opgenomen.
Medio juni zult u een brief ontvangen met daarin de samenstelling van de nieuwe groep van uw
kind.
Wij volgen hierbij het protocol ‘Indeling nieuwe groepen’. Dit protocol is bijgevoegd als bijlage en
ook te bekijken op onze website. www.spoorzoekerbreda.nl.

Afval scheiden
Dit jaar zijn wij begonnen met het scheiden van afval. Wij zijn trots op de leerlingen. Ze weten
goed het afval te scheiden en worden zich bewust van hoeveel afval we produceren. Deze berg
afval zou nog een beetje kleiner kunnen worden. Nu nemen de leerlingen nog best vaak een pakje
drinken mee naar school. Tip: vervang het pakje door drinken in een drinkbeker te doen. Zo
verminderen we het afval dat we produceren. Helpt u mee?

