4 december 2015
Agenda:
Woensdag 16 december: kerstdiner in de klas
Donderdag 17 december: gewone schooldag
Vrijdag 18 december: start kerstvakantie, vrijdag 18 december zijn alle leerlingen al vrij
Zondag 3 januari: laatste dag kerstvakantie
Woensdag 20 januari: voorlichting Maaike Rekers Smartie training

Sova: ik luister naar anderen
Sinterklaasfeest op De Margriet
De afgelopen 2 a 3 weken heerste er op De Margriet een heerlijke Sinterklaassfeer. Hoogtepunten
waren het bezoek van de rommelpiet, het groepsdoorbroken Sinterklaasknutselen en het grote
Sinterklaasfeest op 4 december met de aankomst van Sinterklaas op het schoolplein en de stroom
surprises die in Blijdorp op gang kwam. Onderstaand enkele foto’s om de sfeer in beeld te vangen.
We wensen iedereen een enorm gezellig Sinterklaasfeest!

Visie en missie gevangen in een prent
Wij zijn op zoek naar een ouder die voor ons
de missie en visie van de school in een
cartoon / prent kan weergeven.
Wie kan ons helpen de gedachten te ordenen
en de visie van de Margriet op geheel
eigenwijze weer te geven?
Wil jij dit? Stuur mij dan een mail!
Joekjan.howeler@demargriet.nl
Onderwijsinspectie controleert verzuimadministratie
Op donderdag 19 november heeft een leerplichtambtenaar van de gemeente Rotterdam – in
opdracht van de onderwijsinspectie – de verzuimregistratie op De Margriet gecontroleerd. Buiten
enkele aandachtspunten was de administratie keurig op orde en ontvingen wij aan het einde van de
ochtend een dikke voldoende.
De aandachtspunten hebben wij inmiddels verwerkt in onze protocollen:






Voor verlof van maximaal 1 dag mag de leerkracht van uw zoon / dochter toestemming
verlenen, mits het aan de voorschriften voldoet (zie website Margriet). U moet hierbij
denken aan: tandartsbezoek of een huwelijk van een familielid. Het verleende verlof + de
reden wordt genoteerd in ons administratiesysteem.
Voor verlof langer dan 1 dag, moet altijd een officieel verlofformulier worden ingevuld
(verkrijgbaar op website of bij administratie). De aanvraag wordt beoordeeld door de directie
van de school (tot 10 dagen) of de leerplichtambtenaar (vanaf 10 dagen). Dit was altijd al zo,
echter heeft de inspectie aangegeven dat de noodzaak en duur van het verlof uitgebreider
omschreven moet worden door de aanvrager. Daarnaast moet – indien mogelijk – een
bewijsstuk door de aanvrager worden bijgeleverd.
De Margriet moet sneller een melding doen bij de leerplichtambtenaar wanneer een leerling
ongeoorloofd afwezig is of veelvuldig te laat komt.

Smarties:
Wellicht heeft u het woord "Smarties" in de wandelgangen wel eens
voorbij horen komen op de Margriet. Smarties is een training voor
hoogbegaafde kinderen, verzorgd door Maaike Rekers (kindercoach,
gespecialiseerd in hoogbegaafdheid). Vorig jaar is er een pilot
geweest voor de groepen 5 en 6. Dit schooljaar zal er een pilot
plaatsvinden voor de groepen 1 tot en met 4.
De training is voor kinderen die voldoen aan kenmerken van
hoogbegaafdheid en vastlopen in hun ontwikkeling. De bedoeling van
deze training is kinderen vroegtijdig om te leren gaan met alles
omtrent hun hoogbegaafdheid en om problematiek in een later
stadium te voorkomen.
Smarties wordt gedeeltelijk betaald uit een subsidie die speciaal voor
deze doelgroep is binnengehaald in combinatie met een
ouderbijdrage.
Ouders zullen voor de kerstvakantie door school benaderd worden
voor eventuele deelname van hun kind.
Op woensdag 20 januari om 12.30 zal Maaike Rekers een uitgebreide
presentatie geven voor de ouders over hoogbegaafdheid in de praktijk
en de Smartie-training. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte
welkom op de Nolensstraat.

SPEEL!kaart van Noord

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de SPEEL!kaart van Noord. Tijdens speciale workshops
op verschillende locaties in Noord hebben kinderen van onder andere De Margriet prachtige
tekeningen gemaakt van allerlei plekken die zij belangrijk vinden in Rotterdam Noord. Een selectie
van deze tekeningen heeft een plekje gekregen op de SPEEL!kaart, zodat ook andere kinderen zich
kunnen oriënteren op de kaart. Het is een mooie en vooral zeer bruikbare overzichtskaart geworden
met allerlei speel-, sport en (groene) ontmoetingsplekken voor de kinderen van Noord én hun ouders
of verzorgers.
Op 12 november is de eerste SPEELkaart officieel overhandigd aan de kinderraad van De Margriet. De
Kinderraad heeft ervoor gezorgd dat alle leerlingen van De Margriet een speelkaart hebben
gekregen. De SPEEL!kaart van Noord is tevens kosteloos af te halen bij de Stadswinkel aan het
Eudokiaplein.
Terugblik ouderavond Digitale opvoeding
Op 27 oktober hebben 28 ouders van leerlingen van Daltonschool De Margriet de ouderavond over
digitale opvoeding bezocht.
De reacties na afloop waren positief. Ouders gaven aan het prettig te vinden om over dit lastige
onderwerp te kunnen praten met andere ouders. Een vaak gehoorde opmerking was “dit heeft stof
tot nadenken gegeven”. Kijkt u maar eens het filmpje “If books came after games” te vinden via de
link: https://www.youtube.com/watch?v=lpet4TJi41A
De digitale opvoeding is besproken aan de hand van een aantal stellingen en thema’s. De stellingen
alleen al bleken voer voor discussie! Gelukkig waren de meeste ouders het er over eens dat een GPS
tracker voor je kind een beetje teveel van het goede is, “je moet je kind ook kunnen vertrouwen” was
het meest gebruikte argument.
Op welke leeftijd een kind een mobieltje mag (of moet!) was een lastiger onderwerp, evenals wel of
geen eigen You Tube kanaal. Het onderwerp “schermtijd” bleek ook voer voor discussie, want wat is
nu precies schermtijd? En geldt dit dan ook voor bijvoorbeeld het lezen van de krant lezen op de
tablet? Of de tijd dat het digi-bord aanstaat in de klas en de computer die gebruikt wordt voor
huiswerk? Om u een idee te geven, hieronder de meest voorkomende richtlijn:
tot 2 jaar
2–6 jaar
6–8 jaar
8–10 jaar
10–12 jaar
12 jaar >

5 minuten per dag samen tv-kijken en een paar keer per week samen surfen
maximaal 10 minuten beeldschermtijd per dag
maximaal 1 uur beeldschermtijd per dag
maximaal 1 à 1½ uur beeldschermtijd per dag
maximaal 2 uur beeldschermtijd per dag
maximaal 3 uur beeldschermtijd uur per dag

Een mooie opmerking die we hebben gehoord luidt: “Net als leren oversteken moet een kind ook
online gedrag aanleren”. De meeste ouders waren het er dan ook over eens dat opvoeding en
monitoring van online gedrag door ouders nodig is.
Een aantal ouders vertelde thuis het goede voorbeeld te geven door bijvoorbeeld de telefoon weg te
leggen tussen bepaalde tijden. In sommige gezinnen worden de telefoons van kinderen ’s avonds
ingeleverd zodat er geen chatgesprekken ’s nachts kunnen plaatsvinden. Bij thuiswerkenden is het
verschil besproken tussen privé gebruik en gebruik voor werk en bij veel gezinnen blijkt het inkorten
van de schermtijd een goede consequentie te zijn voor ongewenst gedrag!
Een fijne tip is de website www.pegi.info waarop ouders kunnen kijken of een spel of film geschikt is
voor een kind en waarom wel of niet.
Digitale opvoeding is een spannend onderwerp, ontwikkelingen gaan zo snel. Er lopen verschillende
onderzoeken naar de effecten van schermlicht/ wifi/ game verslaving/ veel tv kijken/ online privacy
etc. maar echt veel is nog niet bekend. We hebben op deze avond kunnen vaststellen dat de rol van
de ouders onontbeerlijk is als het gaat om veilig computer- en internet gebruik en dat de ouders hier
ook graag een rol in spelen.
Wat betreft de rol van school: op dit moment is deze voornamelijk reactief. Met name in de
bovenbouw groepen komt het onderwerp “online veiligheid” regelmatig ter sprake; alleen vaak als
reactie op een gebeurtenis (whats-app ruzie/ rare e-mails of sites). De komende tijd zal De Margriet
zich buigen over dit “digitale beleid” en gaan onderzoeken welke taak is weggelegd voor school en
welke voor ouders.
In de toekomst zullen er meer ouderavonden over opvoedkundige thema’s worden georganiseerd.
Mocht een van de thema’s u aanspreken dan hopen we u te mogen verwelkomen!
Tips van de aanwezige ouders:
-schermtijd 1/2 uur per dag door de week, een uur in het weekeinde
-niet elke dag een standaard regel voor schermtijd maar afhankelijk van de rest van de dagindeling: is
er gesport? Buitengespeeld? Gelezen? etc.
-’s ochtend gaan bij ons in huis geen beeldschermen aan
-Jeugdjournaal en klokhuis mag bij mij thuis onbeperkt gekeken worden.
-een half uur voor het naar bed gaan gaan bij ons de schermen uit, zowel de tv als de computer.
-de computer is ook ontspanning, fijn!
-bespreek van te voren met je kind wat hij/ zij moet doen als er iets vervelends gebeurt op het
internet.
-wees je er van bewust dat fouten “tot in de eeuwigheid” online blijven staan.
-neem als ouders deel aan de whats-app groep van je kind.
-zet geen (of zo min mogelijk) foto’s van je kind op je eigen Facebook.
Met dank aan Elise (schoolmaatschappelijk werkster van De Margriet) en Arwen (intern begeleider
van De Margriet) voor het verzorgen van deze ouderavond.

