28 januari 2016
Agenda:
Maandag 8 en dinsdag 9 februari: winterrapportgesprekken (stond verkeerd in vorige
nieuwsbrief)
Donderdag 3 maart, vrijdag 4 maart en woensdag 9 maart: schoolfotograaf

Sova: Jezelf presenteren
Einde dienstverband Bianca de Paauw
In maart 2014 werd onze onderbouw collega Bianca de Paauw ziek. Ik kan en wil niet teveel ingaan
op het ziektebeeld, maar Bianca en ik hebben het altijd samengevat als: “psychische onbalans”.
Ondanks 2 zeer intensieve jaren waarin – vooral Bianca – vol heeft ingezet op herstel, is er
nauwelijks sprake van verbetering.
Onlangs is Bianca door een verzekeringsarts van het UWV voor 100% arbeidsongeschikt bevonden,
wat betekent dat ze nu definitief afscheid gaat nemen van De Margriet.
Bianca hoop dat zij – zodra ze weer beter is – een passende baan gaat vinden in bijvoorbeeld de
kinderopvang of het peuteronderwijs.
Op verzoek van Bianca wordt het afscheid nemen van teamleden, ouders en leerlingen uitgesteld.
Eerst uitrusten en een beetje beter worden!
De liefde en passie waarmee Bianca elke dag weer klaarstond voor haar leerlingen, was ongekend
geweldig! Denk dat ik namens alle teamleden, ouders en leerlingen mag uitspreken dat we haar
ontzettend gaan missen, maar haar bovenal enorm veel gezondheid toewensen!
Joekjan Höweler
Inschrijving veldvoetbaltoernooi groepen 5/6
gestart!
Net als voorgaande jaren doen wij met de
groepen 5/6 mee met het veldvoetbaltoernooi
van "Sport & Recreatie Rotterdam".
Donderdagavond 28 januari ontvangen alle
ouders een email met het inschrijfformulier.
Vorig jaar deden wij met bijna 60 leerlingen
mee! De eerste toernooidag is op
woensdagmiddag 16 maart 2016.
Graag zo snel mogelijk inschrijven via de email!
Met sportieve groet, (gym)meester Marc
(marc.labordus@demargriet.nl)

Schoolfotograaf
Donderdag 3 maart, vrijdag 4 maart en woensdag 9 maart komt de
schoolfotograaf op school. We gaan dit schooljaar werken met een nieuwe –
Rotterdamse – schoolfotograaf: www.kannegieter.nl Alle informatie over de
schoolfoto’s vindt u terug in de bijlage: “brief schoolfotograaf”.

Wintergesprekken
Op maandag 8 en dinsdag 9 februari vinden de wintergesprekken plaats. Alle informatie over de
wintergesprekken vindt u terug in de bijlage: “brief wintergesprekken”.

Daltonposter
Afgelopen week is er druk geprint, geplakt en
geknipt met als eindresultaat: de daltonposter.
Het doel van deze poster is om u in één
oogopslag een beeld te geven waar het
daltononderwijs voor staat op onze school. De
poster hangt in de centrale hal van beide
locaties.
Mocht u vragen hebben over het
daltononderwijs op De Margriet of feedback
willen geven op de posters, dan kunt u contact
opnemen met onze daltoncoördinator: Huib van
Velden (huib.van.velden@demargriet.nl).

Verslag vergadering medezeggenschapsraad 10 december 2015
De derde MR vergadering van het schooljaar 2015/2016 vond plaats op 10 december. Deze
vergadering had veel verschillende punten. De ouder tevredenheidspeiling is besproken en toegelicht
in de nieuwsbrief. De directie heeft aangegeven op welke wijze aandachtspunten reeds zijn
verbeterd of deel uitmaken van de huidige schoolontwikkeling. De MR herkende zich in dit beeld.
Een lid van de oudercommissie heeft een toelichting gegeven op de jaarrekening en de begroting van
de ouder commissie. De MR keurt deze goed.
De directie heeft het schoolplan half november ter instemming verspreid onder de leden van de
medezeggenschapsraad. Tijdens de vergadering heeft de directie de rode lijn uit het plan
gepresenteerd en zijn verhelderingsvragen beantwoord. De MR heeft ingestemd met het schoolplan.
Het schoolplan is een vijfjarig plan waarin je als school je visie en de richting uitzet. Veel punten
zullen terug te zien zijn in het jaarplan van De Margriet. Tevens werd het jaarverslag van de MR, wat
al in de vorige vergadering besproken is, goedgekeurd. Deze zal binnenkort op de website geplaatst
worden.
Amanda heeft uitleg gegeven over het beleid m.b.t. het aanbod aan meer- en hoogbegaafde
leerlingen op De Margriet. Door een gemeentelijke subsidie, is de taakomvang van de specialist /
coördinator verdubbeld van 1 naar 2 dagen. Hierdoor is er meer ruimte om leerkrachten te
ondersteunen in het ontwikkelen van expertise. De groep meer- en hoogbegaafden is – naar
verhouding t.o.v. andere scholen - groot binnen De Margriet. Dit komt mede door sterke instroom,
maar ook zeker omdat De Margriet zich binnen Passend Onderwijs onderscheidt met dit profiel. De
coördinator heeft 2 x 0,5 dag per week om deze kinderen apart te begeleiden in een Plusklas. In deze
Plusklas worden leerlingen van groep 5 en 6 (op donderdagochtend) en 7 en 8 (op vrijdagochtend)
begeleid. In deze fase van de schoolontwikkeling komen vooral kinderen die op cognitief,

sociaal of emotioneel gebied in de reguliere klas stagneren, in aanmerking voor een plekje in de
Plusklas. Door het aanbod in de reguliere groepen te versterken, zal het aantal stagnerende
leerlingen afnemen en zal de Plusklas niet meer voor de stagnerende leerlingen, maar hoogbegaafde
leerlingen in hun onderwijsbehoefte kunnen voorzien. Dit jaar start onder andere een training voor
de jongste groepen om meer- en hoogbegaafden te identificeren en te bedienen (Knappe Kleuters).
Daarnaast zal dit jaar de SMARTIES training worden gegeven. Dit is een training voor de leerlingen
uit groep 1 tot en met 5. Tijdens deze training leren kinderen bewust worden van het feit dat ze
hoogbegaafd zijn (iedereen is anders..) en krijgen ze handvatten aangereikt om hiermee om te gaan.
De komende jaren wil De Margriet binnen de reguliere klassen nog beter aansluiten op de sterkere
instroom. Dit is een van de speerpunten van de MR en wil hier graag regelmatig een status update
over krijgen.
De volgende MR vergadering staat gepland op 11 februari 2016

De nieuwe CITO normering
Op De Margriet maken we al jaren gebruik van het leerling volg systeem (LOVS) van CITO. Dit zijn de
halfjaarlijkse toetsen in groep 3 tot en met 8 voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen
en studievaardigheden. Bij de kinderen in groep 2 nemen we de toetsen “Taal voor Kleuters” en
“Rekenen voor Kleuters” af.
De CITO toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen. Dat betekent dat er een vaste score is, die is
gebaseerd op hoe alle kinderen in Nederland scoren op deze toetsen. Door deze toetsen jaarlijks af
te nemen, krijg je een redelijk beeld van de ontwikkeling van een kind. Je kan zien hoe het kind
scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde, maar ook of het kind zijn eigen ontwikkelingslijn
blijft volgen of dat het daar ineens boven of onder scoort. Als dat laatste gebeurt, is dat een signaal
om te kijken wat de oorzaak van die verandering kan zijn.
Tot nu toe werd de CITO score uitgedrukt in letters: A, B, C, D of E.
Omdat bij de oude normering ten onrechte lijkt dat een C gemiddeld is (er zitten immers 2 scores
boven en onder) heeft CITO een tijd geleden een nieuwe normering ingevoerd, die wordt uitgedrukt
in de Romeinse cijfers I, II, III, IV en V.

Bij de rapporten krijgt u dit jaar een uitdraai van de behaalde toetsresultaten met de normering in
Romeinse cijfers. Het kan dus zijn, dat uw kind in de oude normering een C scoort (wat gemiddeld
lijkt) en in de nieuwe een IV.
Het zal even wennen zijn, ook voor ons, maar het wordt er uiteindelijk wel duidelijker op!
Om nog gerichter te kijken naar het resultaat van uw kind helpt het om ook naar de score NW
(niveauwaarde) te kijken. De niveauwaardes lopen van 0.0 tot 5.0 volgens het volgende schema:
In het schema valt te zien dat een leerling met
Romeins cijfer
Niveauwaarde
niveauwaarde 3.3 een “hoge III” heeft en dus
bijna een II. Door de niveauwaarde te bekijken
V
0,00-1,67
brengen we een nuancering aan in de score.
Een laatste getal dat u op de uitdraai tegenkomt
IV
1,68-2,60
zijn getallen “VS”. Dit zijn vaardigheidsscores.
III
2,61-3,40
Deze scores zijn vooral van belang voor de
leerkracht, omdat zij inzicht geven in de
II
3,41-4,20
ontwikkelingslijn van uw kind.
I
4,21-5,00
De vaardigheidsscores vertellen ons of de leerling voldoende vooruitgang heeft geboekt of niet. Een
leerling kán namelijk op hetzelfde Romeinse cijfer niveau blijven en toch geen vooruitgang in
vaardigheidsgroei hebben geboekt.
Mocht u meer willen weten over Cito scores, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij
de intern begeleiders, Yvonne Visch (groep 1,2,3) en Arwen van Schendelen (groep 3 t/m 8).
Hockeytoernooi 7/8: jongens 3e & meisjes 1e van Rotterdam Noord!
Woensdag 11 november hebben onze hockeyteams uit groep 7/8 meegedaan aan het
hockeytoernooi voor de basisscholen uit Rotterdam Noord. Het was een leuke en sportieve middag.
In de halve finale verloren onze jongens. Na de wedstrijd voor de 3e en 4e plek, schoot Jaan de
penalty erin en werden de jongens 3e!
Onze meisjes hebben ook heel goed gespeeld en zijn 1e geworden! Zij gaan naar “the FINAL” in Ahoy
op donderdag 23 juni om de stedelijke finale te spelen!

Ijshockey met de groepen 7/8 november 2015
De groepen 7/8 zijn in november 2015 gaan ijshockeyen bij www.schaatsbaanrotterdam.nl
Wij hadden de baan helemaal voor onszelf! Vanaf 28 november t/m 28 februari is de schaatsbaan
open voor iedereen. Veel schaatsplezier! Kijk op de site voor de foto’s.

Mijn sport = Rugby
Mijn naam is Cato uit groep 8B NHK en ik ben lid bij www.rotterdamserugbyclub.nl
Op dinsdag en donderdag trainen wij en op zaterdag spelen wij een wedstrijd. Simon Bal is ook lid.
Het leukste aan rugby vind ik dat je leert samenwerken. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen
van Daltonschool De Margriet bij onze club komen, omdat het leuk en stoer is.

