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Vooraf… Acties in het onderwijs…

U hebt de afgelopen dagen vast de nieuwsberichten
gehoord. Op 27 juni is er een landelijke stakingsactie
aangekondigd. Want er zijn veel zorgen over het
(primair) onderwijs. Zorgen om het dreigende tekort
aan leerkrachten, het gebrek aan invallers en de
werkdruk van leraren. Problemen die nu al merkbaar
zijn en in de toekomst ongekende vormen lijken te
gaan aannemen.
Daarom is de actiegroep “P.O. in actie” opgericht. U
leest er meer over op http://www.poinactie.nl.
Ook de leerkrachten van de Nassauschool, de MR en
onze moedervereniging de VCOG ondersteunen
deze actie. Volgende week ontvangt u een aparte brief van het schoolteam van de
Nassauschool met meer
informatie. Maar nu alvast
vragen we uw steun en een zo
mogelijk actieve rol van de
ouders. Onderteken de petitie.
Meer weten?
http://www.pofront.nl.
Volgende week verder…
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Wat speelde er de afgelopen periode…

De Avondvierdaagse.
Voor het eerst door en voor de Nassau
georganiseerd. Na maanden van
voorbereiding door de ouderraad was
het dan zover op 15 mei. Het weer zat
mee, het humeur van de wandelaars
ook en de organisatie verliep zoals ieder
alleen maar had durven dromen…. En
daarna liep het de dagen erna allemaal
vanzelf. Letterlijk en figuurlijk.
Nogmaals dank aan iedereen van de organisatie. De vraag zal niet zijn of er volgend jaar weer een
dergelijke activiteit zal gaan plaatsvinden. Nee, de moeilijkheid zal zijn om voldoende vrijwilligers te
vinden om al lang van tevoren de nieuwe voorbereidingen te starten. Maar waarom zal dat niet lukken?
We hebben zelf gezien wat een prachtig voorbeeld dit was van samenwerking met ouders. Hulde!
Tussen Hemelvaart en Pinksteren was de
school voor alle leerlingen gesloten. De
leerkrachten waren de meeste dagen
gewoon aan het werk. Er was de tijd om
uitvoerig met elkaar in gesprek te gaan
over ons beroep, de leerlingen, het
afgelopen jaar en de toekomst…
Het waren zinvolle dagen, waarin er veel
van elkaar werd geleerd. Alles in het
kader van betekenisvol onderwijs. Wat
kwam zoal aan de orde?
 Heeft het team de gestelde doelen
van het jaarplan gehaald?
 Wat drijft ons in het werk; waarom doen we de dingen die we doen?
 Hoe zorgen we ervoor dat de Nassau een voorbeeldschool blijft op het gebied van kunst en cultuur?
 Welke stappen zetten we als team om alle leerlingen optimaal te kunnen begeleiden?
 Wat zijn de speerpunten voor het komende jaar?
 Welke lokalen kunnen we gebruiken en hoe zetten die optimaal in?
 Hoe is de ontwikkeling van elke individuele leerling en wat betekent dit voor de rapportage?
 Welk experiment starten we het komende jaar op weg naar de versnellende toekomst.
In het jaarplan 2017 – 2018 zult u een aantal van bovengenoemde zaken t.z.t. terug kunnen vinden.
In de maand mei kwam ook de terugrapportage van
CITO i.v.m. de eindtoets basisonderwijs. Deze
driedaagse test is altijd bedoeld geweest om mede te
bepalen welke vorm van voortgezet onderwijs voor
elke individuele leerlingen het meest geschikt zou
kunnen zijn. Welnu: alle 40 leerlingen hebben hun plek
voor volgend jaar gevonden en de Nassau hoopt van
harte dat de toelating op een goede manier verlopen
is.
Daarnaast is de CITO eindtoets voor externe instanties,
zoals de onderwijsinspectie, een graadmeter om te
zien hoe de onderwijskwaliteit op schoolniveau kan worden beoordeeld. En er wordt verwacht dat elke
school die gemiddelde uitslag ook communiceert met de ouders van de school. Nou, daar komt ie. De
Nassauschool scoorde op de schaal tussen 501 en 550 een score van 542,5. Da’s hoog. Het zegt iets over
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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de leerlingen die dit jaar onze school zullen verlaten. Hun toekomst ligt open. We wensen ze het
allerbeste toe en gefeliciteerd met jullie mooie scores.
En nu er toch over toetsen, testen en opbrengsten gesproken wordt: de maand juni zullen in heel veel
groepen CITO toetsen worden afgenomen om te zien hoe elke leerling zich gaandeweg dit jaar op
cognitief gebied heeft ontwikkeld. U kunt die resultaten later teruglezen in het leerlingrapport dat in juli
wordt meegeven met iedere leerling. De leerkracht kan dat uiteraard dan ook mondeling toelichten.
Om alvast te onthouden (het vakantierooster voor volgend jaar)

Eerste schooldag
4 september 2017
VCOG studiedag
18 oktober 2017
Herfstvakantie
23 – 27 oktober 2017
Kerstvakantie
25 december – 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie
26 februari – 2 maart 2018
Pasen
30 maart – 2 april 2018
Meivakantie
27 april – 11 mei 2018
Pinksteren
21 mei 2018
Zomervakantie
23 juli – 2 september 2018
Daarnaast worden er nog een vijftal margedagen ingeroosterd.
Later meer daarover…..
Voor volgend jaar

In september 2017 zal de school starten met ongeveer
500 leerlingen verdeeld over 21 groepen. Dat is één groep
meer dan de afgelopen jaren. Dit betekent dat er komend
jaar geen groep samengevoegd of gesplitst hoeft te
worden.
In principe schuiven alle klassen gewoon een plaats door.
Wel betekent deze indeling dat er aan de Nassaulaan een
lokaaltekort zal zijn voor de drie groepen 6.
Daarom gaan de twee groepen 5 per september naar die
locatie. De drie groepen 6 blijven aan de Graaf
Adolfstraat.
De komende week wordt overleg gevoerd met de SKSG over het gebruik van de Oranjeboog door onze
leerlingen. En dan is ons plaatje (inclusief de invulling van de leerkrachten) zo concreet dat we alle
informatie met u kunnen delen.
De verwachting is dat u het totale overzicht in de volgende nieuwsbrief (23 juni) aantreft.
Vanuit de MR

Op dinsdag 23 mei heeft de MR weer vergaderd aan de
Nassaulaan. Dit is o.a. besproken:
 De MR vindt dat avondvierdaagse goed georganiseerd is
door de OR.
 De vervangingsproblematiek is uitgebreid besproken; hoe
te handelen indien er geen leerkracht beschikbaar is.
 En de MR ondersteunt de leerkrachten bij het landelijke
protest PO in Actie. De leerkrachten zullen binnenkort
richting ouders een terugkoppeling geven.
De volgende vergadering is op maandag 10 juli.
info@nassauschool.nl
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En verder …
De jeugdgezondheidszorg in de basisschool

Sociaal verpleegkundige GGD

In de provincie Groningen wordt de
jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar
uitgevoerd door GGD Groningen. Tot de leeftijd van 4
jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het
consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de
medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de
basisschool.
Het volledige artikel over de rol van
jeugdgezondheidszorgzorg en de onderzoeken is
beschikbaar op onze website, onder het menu Ouders –
GGD.
Ook op de website van GGD Groningen vindt u veel
informatie over gezondheid en opvoeding. Bijvoorbeeld
over zindelijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of
ruzies tussen kinderen.
Kijk hiervoor op http://www.ggd.groningen.nl/jeugdopvoeding.

Wanneer u vragen c.q. problemen heeft omtrent de
opvoeding of gezondheid van uw kind, kunt u contact
opnemen met de sociaal verpleegkundige.
Hoofdluisbeleid Nassauschool
Op de website van de school treft u, onder het menu
Documenten, informatie aan over het hoofdluisbeleid.
Kalender
Op de website van de school vindt u de actuele versie
van de kalender.

De volgende nieuwsbrief

wordt op vrijdag 23 juni 2017 naar uw mailadres gestuurd via DIGIDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 20 juni 18:00 uur versturen naar info@nassauschool.nl.
Oude nieuwsbrieven zijn terug te lezen via de website van de school.
U kunt ook klikken op deze link:
http://www.nassauschool.nl/School/Nieuws.aspx.
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