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Leerlingrapporten en oudergesprekken

Vandaag ontvangen bijna alle leerlingen van de Nassauschool hun eerste rapport van
2018. Daarin leest u de beoordeling van cognitieve vakken als rekenen, taal en lezen,
maar ook andere zaken worden beschreven waaronder gedrag, inzet en motivatie.
Waarom, hoe en wat?
Sinds een aantal jaren zijn alle basisscholen
verplicht vorderingen en individuele resultaten
van toetsen en testen bij te houden in een
(digitaal) leerlingvolgsysteem. Voordeel van het
afnemen van (landelijk genormeerde) toetsen is
dat de school een methode-onafhankelijk
meetinstrument heeft. Het geeft de leerkracht
mogelijkheden om te analyseren wat er goed of
minder is gegaan, zodat het onderwijs waar
nodig bijgestuurd kan worden.
Tegelijkertijd is het woord “Cito-toets” voor
velen een beladen term geworden. Het zou gaan om een eindafrekening. Jammer, want
landelijke toetsen zijn juist bedoeld om op tijd problemen op te sporen en daar gericht
aan te kunnen werken; individueel en op groepsniveau. Het kan inzicht opleveren.
Uitslagen van Cito-toetsen zijn ook terug te lezen in het rapport van uw zoon of dochter.
De leerkracht kan u er meer over vertellen…
Er wordt een 5 score-schaal gehanteerd:
I
20% hoogst scorende leerlingen
II 20% boven het landelijk gemiddelde
III 20% landelijk gemiddelde
IV 20% onder het landelijk gemiddelde
V 20% laagst scorende leerlingen
terug naar begin
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Naast schriftelijke toetsen doet de
leerkracht observaties in de klas.
Motivatie,
nieuwsgierigheid,
concentratie, werkhouding, inzet,
doorzettingsvermogen,
zelfstandigheid,
nauwkeurigheid,
humor
en
daadkracht
zijn
voorbeelden van zaken die een
leerkracht goed kan beoordelen als
hij of zij de leerling elke dag aan het
werk ziet. Succes is tenslotte niet
alleen afhankelijk van goede
leerprestaties.
Persoonlijkheidskenmerken
zijn
minstens zo belangrijk en ook hierin
kunnen kinderen enorm groeien.
En al die input komt allemaal samen in de rapportage die uw zoon of dochter vandaag meeneemt naar
huis. Het schoolteam hoopt dat u en uw kind trots zijn op de resultaten. Dat zou fijn zijn. Het is belangrijk
om met de leerkracht over het rapport in gesprek te gaan. Dat vergroot de wederzijdse betrokkenheid.
Dat kan in de tienminutengesprekken die de Nassau volgende week organiseert. Niet alleen de resultaten
worden dan besproken, maar het is ook een goed moment om van de leerkracht te horen hoe het verder
gaat in de klas.
Het schoolteam hoopt u volgende week te kunnen begroeten. Zorg dat u erbij bent!
Invallersproblemen

Tijdens de staking van afgelopen woensdag 14
februari 2018 werd o.a. aandacht gevraagd voor
de nijpende situatie t.a.v. de vervanging van
zieke leerkrachten.
Op de Nassauschool merken we ook dat het
steeds lastiger wordt invallers te krijgen. De
afgelopen weken is het regelmatig voorgekomen
dat er geen vervanger beschikbaar was bij ziekte.
Met veel kunst- en vliegwerk (opsplitsen van
groepen, inzet van niet lesgevend personeel
enz.) werd dan een alternatief gezocht.
Het schoolteam realiseert zich dat dit ad-hoc
gebeuren geen duurzame oplossing biedt. Als de
situatie niet verandert, zult u er rekening mee
moeten houden dat de school steeds vaker
genoodzaakt wordt u te vragen uw kind een dag thuis te houden. Het is overmacht! De school kan niet
anders. Het gebeurt met pijn in ons hart…
Belangrijke data in de komende weken

Vrijdag 16 februari
19 - 22 februari
Vrijdag 23 februari
23 februari - 4 maart
Maandag 5 maart
Vrijdag 9 maart
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl

De leerlingrapporten gaan mee naar huis.
De week van de tienminutengesprekken met ouders.
De school is voor de leerlingen gesloten. De vakantie begint.
Voorjaarsvakantie. Heel fijne dagen gewenst!
Start van de volgende schoolperiode tot Pasen.
Een nieuwe ronde talentenmiddagen…
terug naar begin
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Afmelden bij ziekte…

De afgelopen weken kwam het voor dat er wel 25 tot 30 leerlingen per
dag werden afgemeld als gevolg van de winter-griepgolf. Het is belangrijk
dat u deze melding op tijd en het liefst voor schooltijd doet. De meeste
ouders gebruiken daarvoor ons websiteformulier. Maar daarnaast komen
er ook telefoontjes binnen via onze hoofdlocatie aan de Nassaulaan.
Het liefst zien wij de ziekmeldingen digitaal en voor half negen. De
leerkracht is dan bij de start van de lessen op de hoogte. Gebruik dus bij
voorkeur Absentieverlof.aspx. U hoeft uw kind niet dagelijks opnieuw ziek
te melden. Is het bijvoorbeeld drie dagen achter elkaar ziek, dan is de
melding op de eerste dag voldoende.
Alvast bedankt voor uw medewerking. We hopen met elkaar dat de
lentezon steeds vaker aanwezig zal zijn!
De school is open vanaf 8:15 uur; de lessen starten om half 9

In de vorige maandbrief is aandacht besteed aan het “op tijd op school
komen”. Voor een deel heeft dat er toe geleid dat een aantal beterschap
heeft beloofd. Maar er zijn ook enkele “structurele weigeraars”.
Laten we het elkaar niet onnodig moeilijk maken. De school heeft een
verplichting voldoende lesuren te draaien en dient “laatkomers” te
registreren in het kader van de leerplichtwet. En dan praten we over
minuten…
8:35 uur is te laat. Ongeoorloofd zelfs! Kom dus op tijd, zo moeilijk hoeft
het toch niet te zijn! En voor recidivisten: bij geregeld te laat komen, zult u
worden aangesproken door de leerkracht of de schoolleiding. Laat het niet
zo ver komen en neem uw verantwoordelijkheid. Alleen al voor uw eigen
kind(eren). Laten wij als volwassenen nu het goede voorbeeld geven voor
later!
Nassauschool-Avond4daagse

Om alvast te noteren in de agenda: van 28 tot en met 31 mei 2018 wordt de tweede eigen NassauschoolAvond4daagse gehouden. Natuurlijk duurt het nog een hele poos voor het zover is, maar nu al is een
groep enthousiaste ouders druk bezig met de voorbereidingen; bijvoorbeeld met het uitstippelen van
routes. De kinderen lopen straks door gebieden met prachtige natuur en veel historie, maar ook langs
moderne architectuur en door woonwijken rond de school. Al met al belooft het een fantastisch
wandelfeest te worden!
Net als bij de traditionele Avond4daagse kunnen kinderen kiezen voor de 5 of 10 kilometer. Wie het leuk
vindt, kan meedoen met een quiz. Als je goed oplet, vind je onderweg de antwoorden op de vragen. Zo
willen we kinderen met andere ogen naar hun omgeving laten kijken en ook iets meegeven over de
geschiedenis van de eigen buurt.

info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Inschrijven kan:
• donderdag 29 maart ‘s avonds Graaf Adolfstraat (tijdens paasviering).
• dinsdag 17 april van 14:15 - 15:00 uur in het paviljoen aan de Graaf Adolfstraat.
• dinsdag 17 april van 14:15 - 15:00 uur aan de Nassaulaan.
• woensdag 18 april van 12:15 - 13:00 uur in het paviljoen aan de Graaf Adolfstraat.
• woensdag 18 april van 12:15 - 13:00 uur aan de Nassaulaan.
Bij het inschrijven is de volgende informatie nodig:
1. Naam kind/kinderen en de groep.
2. De afstand.
Ook dit jaar kunnen deelnemers kiezen voor routes van 5 of 10 kilometer.
3. Voor de hoeveelste keer de 4daagse gelopen wordt (i.v.m. de medailles).
4. Begeleiding.
U kunt uw kind alleen opgeven met een begeleider. U kunt zelf begeleider zijn, maar dit mag ook een
andere ouder zijn. De begeleider loopt met uw kind mee en is verantwoordelijk voor uw kind tijdens
de Avond4daagse. Uiteraard kan een begeleider meerdere kinderen onder zijn of haar hoede nemen.
Kosten voor deelname: € 4,00 per kind. Een
begeleider betaalt € 1,00. Graag gepast
betalen.
Meehelpen? Graag!
De organisatie van zo’n eigen
wandel4daagse heeft nogal wat
voeten in aarde. We kunnen hulp
goed gebruiken, vooral op de
loopdagen. Er zijn mensen nodig die helpen bij versnaperingsposten, als verkeersregelaar, als EHBO-er,
voor het uitdelen van medailles, voor het wijzen van de route, voor de bezemwagen en andere hand- en
spandiensten.
Tijdens de inschrijfmomenten kunt u zich ook inschrijven als vrijwilliger of mailen naar
or@nassauschool.nl.

En ook nog …
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.
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Kalender
Op de website van de school vindt u de actuele versie
van de kalender.
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De volgende nieuwsbrief

wordt op vrijdag 16 maart 2018 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.
Kopij uiterlijk dinsdag 13 maart 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/Maandbrief.aspx.

Berichten
In relatie tot de school

Bibliotheekouders gevraagd

Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen
lezen besteden we dit jaar aandacht aan het
vernieuwen van onze schoolbibliotheek. Voor de
kleuterbibliotheek zijn er nieuwe kasten besteld en
worden er boeken aangeschaft. Om de kleuters meer
bij de schoolbibliotheek te betrekken willen we de
kinderen graag zelf boeken laten uitkiezen voor in de
klas.
Momenteel zijn er een aantal betrokken
bibliotheekouders die meedenken over de
organisatie. Omdat de kinderen van deze ouders in
de bovenbouw zitten willen deze ouders hun taken graag overdragen aan een aantal nieuwe ouders.
Wij zijn op zoek naar acht ouders die eens in de acht weken op woensdag de boeken willen ruilen voor de
groepen 1 en met de kinderen van groepen 2 en 3 nieuwe boeken willen uitkiezen voor in de klas. Het is
de bedoeling om te gaan werken in twee teams, zodat er elke vier weken nieuwe boeken aangeboden
kunnen worden. Naast het boeken ruilen en uitkiezen met de kinderen zal ook het plakken en labelen van
boeken tot de taken behoren.
Lijkt u het leuk om bibliotheekouder te
worden dan kunt u voor meer informatie
of voor opgave even binnen lopen in het
lokaal van groep 2b of mailen naar:
l.harmsen@vcog.nl.
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