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Juf Griet
Na 18 jaar les te hebben gegeven aan onze school, zal juf Griet aan het einde van dit schooljaar
stoppen met werken. Wanneer je iedere dag met veel plezier naar school gaat, dan is dit niet een
makkelijke stap om te zetten. Het plezier in het werken met de kinderen, de prettige contacten met
de ouders en een team waar lief en leed mee werd en wordt gedeeld gaat ze zeker missen.
Tegelijkertijd is het ook prachtig dat je kunt stoppen op het moment dat je het nog leuk vindt.
In overleg met juf Griet gaan we bekijken hoe we invulling gaan geven aan haar afscheid. Hiervan
wordt u te zijner tijd op de hoogte gebracht.
Juf Tiny
Momenteel werkt juf Tiny twee dagen bij ons en drie dagen op de Toekan in Oosterwolde. Het
werken op twee scholen is best pittig. Op beide scholen is ze nieuw en het inwerken kost veel tijd en
energie. Om te zorgen dat het werk ook vol te houden is tot aan de zomervakantie heeft ze, in
overleg met ons, besloten om één dag minder te gaan werken. Dit betekent dat juf Wilmar vanaf
volgende week ook weer op de dinsdag werkt en dat juf Tiny alleen nog op maandag bij ons is.
Snuffelstage
Donderdag 21 maart komt oud-leerling Melissa samen met Carmen uit Haulerwijk een dag bij ons
stagelopen. Melissa zal dit doen in groep 7/8 en Carmen bij groep 3/4. Wij wensen ze een leuke en
leerzame dag toe!
Formatie
Deze maand worden de formatiegesprekken weer gevoerd vanuit Stichting Comprix met all e scholen.
In deze tijd van het lerarentekort is het altijd weer spannend hoe alle gaten opgevuld gaan worden.
Wij gaan er, net als anders, weer alles aan doen om voor een goede invulling te zorgen. Wanneer
hier meer duidelijkheid over is, dan wordt u hierover geïnformeerd.
Stakingsdag vrijdag 15 maart (herinnering)
De AOb gaat samen met FNV Onderwijs en Onderzoek
actie voeren in de week van 11 maart voor meer
investeringen in het onderwijs. De bonden roepen
leden uit alle onderwijssectoren op om mee te doen.
De week wordt afgesloten met een landelijke
onderwijsstaking op 15 maart.
Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren uit
het po, vo en mbo werken massaal door bij ziekte, zijn
voortdurend invallers aan het zoeken of aan het
inwerken en de klassen zijn bomvol.
Desondanks investeert het kabinet Rutte III niet meer in het onderwijs. “Vreemd, want economen
zijn het er over eens dat investeren in onderwijs goed is voor de maatschappij en economische
groei”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. Het onderwijs is overspannen, schetst Verheggen,
door hoge verwachtingen van politiek, ouders, leerlingen en studenten. “Met het huidige budget
kunnen we die verwachtingen niet waarmaken. De aantrekkelijkheid van een baan in het onderwijs is
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afgenomen. Simpelweg omdat de salarissen door voortdurende bezuinigingen achterlopen bij de
markt. Het personeelstekort zorgt voor een stijgende werkdruk, terwijl onderwijs nu al het hoogste
burn-out risico heeft.
Dat moet echt anders.”
Ook in Haule hebben we veel moeite om invalkrachten te vinden wanneer een leerkracht
bijvoorbeeld ziek is. En wanneer dit dan zo is, dan proberen we vervanging zoveel mogelijk zelf op te
lossen. We zullen een signaal af moeten blijven geven dat het zo niet goed komt. Vandaar dat ook
wij zullen staken op vrijdag 15 maart en alle kinderen dus vrij zijn deze dag.
Feestelijke ouderavond
Dit jaar is de feestelijke ouderavond van groep 1 t/m 6 op donderdag
4 april! Het was dit jaar wat lastig om een datum te prikken en vast
te leggen i.v.m. het vervangen van de vloer van de gymzaal. Tevens
hadden we te maken met de rommelmarkt. De leerkrachten
bedenken weer een leuke invulling van de avond!
Op deze avond is er ook weer een verloting. Wij zouden u willen
vragen om een prijsje voor deze verloting aan de kinderen mee te geven, zodat het aantal te verloten
prijsjes groter wordt. U kunt uw kind(eren) in de week van 1 april de prijsjes meegeven naar school.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage.
De kinderen van groep 1 t/m 6 worden om 19.00 uur op school verwacht.
De zaal is open vanaf 18.45 uur.
De avond start om 19.30 uur.
De kinderen blijven tijdens het schminken in de school. Ze gaan onder begeleiding van de
leerkracht(en) naar het dorpshuis.
Wij stellen het op prijs dat alle kinderen na afloop van de feestelijke ouderavond naar huis gaan. Het
is niet de bedoeling dat de kinderen dan nog op het toneel komen, dit om eventuele ongelukjes te
voorkomen. Denkt u er verder ook aan om meegebrachte spullen gelijk mee naar huis te nemen ?
De feestelijke ouderavond van groep 7/8 zal, onder voorbehoud, plaatsvinden op donderdag 6 juni.
We zijn nog bezig met een geschikte locatie, dit omdat we niet in het dorpshuis kunnen i.v.m.
vervang vloer.
Uitslag enquêtes
De uitslag van de ouder- en leerling enquête + vervolgafspraken zijn vorige week besproken met de
MR. Binnenkort ontvangt u hier ook meer informatie over.
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Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO
Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen
vast.
Die gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg)
en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs.
Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit
betreft resultaten van taal-en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.
Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en
andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is
van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland. De school gaat de
genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt de
geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).
Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in
openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar
afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde
omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het
CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze
veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind,
dan kunt u dit kenbaar maken bij de school. De school zorgt er dan voor dat de
betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden. Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk
voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal
aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’
persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan
over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere
eisen, onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het
voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het
CBS, dan zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen .
Onderwijsevaluatie
Op woensdag 26-02-2019 hadden we de onderwijsevaluatie. Naar aanleiding van de Cito toetsen in
jan/feb is er een rapport geschreven “Zelfevaluatie M-afname LVS CITO 2018-2019”. In dit rapport
staat het volgende beschreven:
- Trendanalyses: Hoe doet groep 3 het bijvoorbeeld ten opzichte van vorige groepen 3. Dit
wordt per groep en per vakgebied gedaan.
- Trendanalyses: Per groep. Welke ontwikkeling is er te zien bij de kinderen van groep 8 ten
opzichte van groep 3. Zijn ze gemiddeld gezien gegroeid?
- Conclusies op schoolniveau en groepsniveau + vervolgafspraken
Tijdens deze vergadering hebben we het onderwijs van het afgelopen halfjaar geëvalueerd. We zijn
trots op de resultaten. Dit jaar werken we voor het eerst met de methode Staal voor de vakken taal,
spelling en woordenschat. Hoewel het eigenlijk iets te snel is om al echt aan te kunnen tonen dat de
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kinderen daarvan profiteren, hebben we al wel kunnen zien dat de resultaten van werkwoordspelling
hoger zijn dan de afgelopen jaren.
Het huidige aanbod kan worden voortgezet tot aan de zomervakantie. Aan het eind van di t
schooljaar vindt er opnieuw een onderwijsevaluatie plaats en zullen we bekijken of onze aanpak
effectief is geweest.
Nieuwe rekenmethode
Aan het eind van 2018 zijn wij door de uitgeverij van onze
rekenmethode Pluspunt 3, Malmberg, op de hoogte gebracht
van het feit dat Adobe stopt met Flash. Onze
verwerkingssoftware van groep 5 t/m 8 werkt op Flash. Dit
betekent dat de digitale verwerking van onze huidige
methode het mogelijk niet meer doet na de zomervakantie.
Ook Malmberg vindt dit heel vervelend en heeft ons een
overstapregeling aangeboden naar een nieuwe methode. Dit
betekent concreet dat wij ons momenteel aan het oriënteren
zijn op een nieuwe rekenmethode. Op 25 maart worden er
twee methodes gepresenteerd: de nieuwe versie van
Pluspunt en Wereld in Getallen. Na de presentatie kunnen wij
beide methodes uit gaan proberen en een keuze maken.
Vanaf volgend schooljaar zullen wij dus gaan werken met
Pluspunt 4 of de nieuwe Wereld in Getallen.
Rapporten
Voor de voorjaarsvakantie hebben alle kinderen hun rapport
mee naar huis gekregen. Wanneer alle belangstellenden het rapport hebben bewonderd, mogen de
kinderen het voorzien van handtekening weer meenemen naar school.
Nieuws uit de middenbouw
De kinderen uit groep 4 en 5 zijn volop bezig met
het leren van de tafels.
In groep 5 worden alle tafels al aangeboden en in
groep 4 de tafels 1 t/m 5. Op internet zijn vele
sites te vinden om de tafels online te oefenen. Dit
kan natuurlijk ook samen met mama en/of papa
aan de keukentafel of in de auto.
In groep 4 wordt er flink geoefend met het leren
klokkijken. Ze leren momenteel het volgende:
- Hele uren
- Halve uren
- Kwartieren
- 5 voor/5 over
- 10 voor/ 10 over
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Oudercontact
Dinsdag 16 april is er weer gelegenheid voor een 10 minuten gesprek. De 10minutengesprekken van april zijn in principe alleen voor ouders die iets met de
leerkracht willen bespreken. Wanneer de leerkracht iets met u wil bespreken, dan
nodigt zij u hiervoor uit. De gesprekken worden gevoerd door de
groepsleerkracht. Mocht er behoefte zijn om met één van de andere
leerkrachten te spreken dan kunt u hier een andere afspraak voor maken. We
beginnen om 18.30 uur en eindigen om 20.30 uur. De intekenlijst hangt van 1 t/m
5 april in het halletje. U kunt dus intekenen t/m 5 april, daarna is inschrijving niet meer mogelijk.
Mocht u willen komen en beslist niet in de gelegenheid zijn om zelf in te tekenen, dan kunt u
telefonisch een tijd met ons afspreken(577385), via de mail mag natuurlijk ook altijd
(info@obsdetrede.nl).
De IEP Eindtoets: eindtoets voor uw kind in groep 8
Binnenkort wordt er bij de leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets afgenomen. Deze eindtoets meet
de taal- en rekenvaardigheid van uw kind na het doorlopen van de basisschool.
De eindtoets wordt in april afgenomen. Daarmee is het schooladvies leidend bij de toelating tot het
voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets is naast het schooladvies van de leerkracht, een
tweede, objectief gegeven die dit schooladvies moet bevestigen. Bij een hoger advies dan het advies
van de leerkracht, zal er een heroverweging plaatsvinden. De IEP Eindtoets wordt afgenomen op 16
en 17 april 2019, op 2 ochtenden van elk maximaal 2 uur. De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets
die zodanig is samengesteld dat alle leerlingen worden uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij
zijn op het gebied van taal en rekenen. De onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen worden
getoetst. De IEP Eindtoets start met makkelijke opgaven, die oplopen in niveau. Er is voor gezorgd
dat uw kind zich volledig kan concentreren op de toets. Uw kind mag in de boekjes schrijven en hoeft
dus niet met verschillende opdrachtenboekjes en antwoordformulieren te werken. Voor kinderen
met dyslexie is er een aangepaste versie. Taal is geen struikelblok bij rekenen. Bij het maken van de
IEP Eindtoets is veel aandacht besteed aan de formulering van de opgaven. De vragen bij rekenen zijn
zo opgebouwd dat kinderen die meer moeite met taal hebben, niet struikelen over de vraagstelling.
Elk overbodig detail is weggelaten, de vraagstelling is kort en bondig en de antwoordalternatieven
zijn op eenzelfde manier opgebouwd.
Schoolreis
Onderstaande kunt u alvast in uw agenda noteren!
Groep 3 t/m 8 gaat van 19 t/m 21 juni naar de Boscamping te Appelscha, verdere info volgt.
De informatie over groep 1/2 volgt nog!
Audit
Maandag 11 maart zal er een audit plaatsvinden op school. Deze audit
hebben wij zelf aangevraagd om scherp te blijven op eigen handelen door
mensen van buitenaf met een frisse blik naar onze school te laten kijken.
Tijdens de audit wordt de school op een vergelijkbare manier doorgelicht
als bij een inspectiebezoek. Er worden op vrijdag 8 maart klassenbezoeken
afgenomen, diverse documenten worden bekeken en er staan gesprekken
gepland met de intern begeleider en directie. Het auditteam bestaat uit
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gecertificeerde medewerkers van Comprix. Aan de audit zijn verder geen consequenties verbonden.
Voor ons een mooie kans om te kijken waar we staan en eventuele verbeterpunten mee te nemen in
het schoolplan 2019-2023!
Agenda
Maart
7
8
11
12
13
13
14
15
19
19
20
21
21
22
25
26
28
April
1
2
2
3
4
10
11
12
15
16
16
17
17
19
21
22
23
27
29
Mei
4
5

Keyboardles groep 7/8
Klassenbezoeken Audit
Audit
Juf Nynke jarig
Juf Nynke Directie overleg
Uurcultuur groep 3/4
Keyboardles groep 7/8
Alle kinderen vrij ivm landelijke staking!
OV vergadering
Uurcultuur Groep 5 t/m 8
Juf Wilmar cursus Met Sprongen Vooruit
Snuffelstage Melissa en Carmen
Keyboardles groep 7/8
Juf Anke opleiding, juf Nynke vervangt
Veerkieker groep 5/6 Molenaar op school
Veerkieker groep 5/6 Oold Ark/De Weyert Makkinga
Veerkieker groep 1/2 Hoolten Klinte Appelscha
Veerkieker groep 5/6 Schilderen
Veerkieker groep 5/6 Schilderen
Info nr. 8
Schoolvoetbaltoernooi
Feestelijke ouderavond groep 1 t/m 6
Juf Nynke Directie overleg
Veerkieker groep 7/8 Vlechtmuseum Noordwolde
Koningsspelen
Laatste week schoolfruit
IEP-Eindtoets groep 8 dag 1
10-minutengesprekken
IEP-Eindtoets groep 8 dag 2
Cursus Met Sprongen Vooruit juf Wilmar
Goede vrijdag (Kinderen vrij)
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag (Kinderen vrij)
Start meivakantie t/m 5 mei
Koningsdag
Anita Grunefeld jarig
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
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6
7
10
12
13
15
22
22
24
25
30
31

Luizencontrole
Info nr. 9
Juf Anke opleiding, juf Nynke vervangt
Moederdag
Schoolfotograaf
Juf Anna cursus Met Sprongen Vooruit
Juf Nynke studie Tweedaagse
Schoolkorfbaltoernooi
Juf Anke opleiding, juf Nynke vervangt
Alle kinderen om 12.00 uur vrij (Evaluatie- en voorbereidingsvergadering team)
Hemelvaartsdag (kinderen vrij)
Dag na Hemelvaart (kinderen vrij)

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar info@obsdetrede.nl
Namens het team met vriendelijke groet,
Nynke van der Zijl

