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Taalcoördinator
Juf Anke heeft dit schooljaar de opleiding tot
taalcoördinator gevolgd en met succes afgerond. Tijdens
de opleiding heeft ze een taalbeleidsplan voor de school
geschreven met daarin de plannen voor de komende vier
jaar. Samen met het team kunnen we een verdiepingsslag
maken. Er is veel inspiratie opgedaan en we hebben er dan ook zin in om hiermee aan de slag te
gaan. Aanstaande vrijdag is de diploma uitreiking. Juf Nynke vervangt die dag in groep 7/8. Juf Anke,
gefeliciteerd!
Oud papier
Zoals u allen weet krijgen we vanaf 2021 geen oud papier geld
meer. Dit was voor onze school een bedrag van ongeveer €5000,per jaar. Volgend jaar krijgen we nog maar 25 % van de
opbrengst.
Wij zijn druk bezig om een oplossing te vinden voor dit
probleem. Op dit moment zijn we aan het kijken of we het oud
papier zelf kunnen regelen. Dit houdt in dat we hierbij hulp nodig
hebben van alle ouders. Voor u houdt dit in dat u 1 á 2 keer per jaar mee zou moeten rijden met de
oud papierwagen.
Het wegvallen van het oud papier geld heeft serieuze consequenties voor de activiteiten die we
hiervan organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het schoolreisje. Voorkomen dat het schoolgeld omhoog
gaat kunnen we niet, maar het zo laag mogelijk houden zullen we altijd proberen. Om dat voor elkaar
te krijgen hebben we zeker uw hulp hard nodig. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
We rekenen dan ook op uw steun!
Met vriendelijke groeten,
de Oudervereniging OBS de Trede
Bijdrage Schoolreis groep 3 t/m 8
Vanaf volgend schooljaar wordt de bijdrage van ouders voor het schoolreisje van groep 3 t/m 8
verhoogd naar €50,- per kind. Deze verhoging heeft ermee te maken dat de kosten voor
accommodaties en activiteiten de laatste jaren flink verhoogd zijn. Mocht dit problemen opleveren
voor ouders, dan kunt u terecht bij juf Nynke.
Klasbord
Dit schooljaar is groep 7/8 gestart met Klasbord. Via de app
van Klasbord is het mogelijk om snel te communiceren met
ouders. Tevens kunnen er, binnen een veilige omgeving, foto’s
worden geplaatst. Omdat het ons goed is bevallen, willen we
voor alle klassen een Klasbordomgeving aanmaken.
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Hoe werkt het?
U download de app Klasbord
U krijgt, aan het begin van het nieuwe schooljaar, van ons een code waarmee u kunt inloggen in de
klas van uw kind. Alleen ouders met deze code hebben toegang tot de berichten en foto’s die er
geplaatst worden.
Wanneer u niet wilt dat er foto’s van uw kind op Klasbord komen te staan, dan kunt u dit voor de
zomervakantie aangeven bij juf Nynke. (Nogmaals: alleen ouders met een code kunnen de foto’s en
berichten zien, net als op onze website.)
Bedankt
Juf Ingrid en Juf Jacqueline hebben het afgelopen jaar de HVO en GVO lessen verzorgd. Volgend
schooljaar zal er alleen HVO gegeven worden en krijgen we een nieuwe juf die deze lessen zal
verzorgen. Zij zal zich in het nieuwe schooljaar aan u
voorstellen. Wij willen juf Ingrid en juf Jacqueline bedanken
voor hun inzet!
Juf Grietje bedankt
Juf Grietje heeft ons ook dit jaar weer enorm geholpen op
verschillende gebieden. Iedere dinsdag was ze, op vrijwillige
basis, op school aanwezig. Van het begeleiden van groepjes kinderen tot opruimen en schoonmaken.
Wij willen haar ontzettend bedanken voor haar inzet en zijn blij dat ze ons volgend schooljaar ook
weer komt helpen!
Oudercontact
Denkt u aan de 10-minutengesprekken van donderdag 4 juli 2019?
Doordraaien groepen
Woensdag 3 juli gaan alle kinderen alvast naar het lokaal waar ze volgend jaar
les zullen krijgen. Ze krijgen op deze manier alvast een idee hoe het zal zijn.
Welke kinderen zitten er in de klas? Welke juf krijg ik? Allemaal spannende dingen! Om er voor te
zorgen dat de kinderen hier tijdens de zomervakantie geen of weinig last van krijgen draaien wij de
groepen alvast een keer door vóór de zomervakantie!
Afscheid groep 8
Nog 2 weekjes en dan is het echt zo ver… Groep 8 gaat de basisschool
verlaten en zal na de zomervakantie starten op het voortgezet onderwijs!
Een spannende, maar ook een heel leuke tijd!
Natuurlijk laten we ze niet zonder afscheid van school af gaan en daarom
gaan we met dé 6 leerlingen van groep 8 op maandag 8 juli bowlen bij Fit
& Funplaza in Wolvega. De uitnodiging is aan de kinderen meegegeven.
Laatste schooldag
Groep 8 is alweer een poosje druk bezig met het regelen van een gezellige laatste schooldag op
donderdag 11 juli! Alle kinderen hebben inmiddels een uitnodiging meegekregen! Om 11:00 uur start
de zomervakantie!
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Schoolontwikkeling.
Vanuit het schoolplan wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt. Hierin staat concreet omschreven
waaraan we dat schooljaar zullen gaan werken.
Hieronder volgt een terugblik van het jaarplan over het schooljaar 2018-2019 en een vooruitblik op
het jaarplan voor het schooljaar 2019-2020.
Terugblik jaarplan 18-19
Tussenopbrengsten
De tussen- en eindopbrengsten (cito) zijn gewaardeerd en geanalyseerd en verwerkt in het
document “Zelfevaluatie Midden” en “Zelfevaluatie Eind”. Door dit document is een snelle
interventie op groeps- en/of schoolniveau mogelijk. Zorgbehoefte/ondersteuning vroegtijdig
signaleren door onder ander gebruik te maken van ons leerlingvolgsysteem op cognitief (Cito) en
sociaal-emotioneel (Zien!) gebied.
Spelling en Woordenschat blijven aandachtspunten. We zijn gestart met een nieuwe methode voor
taal, spelling en woordenschat. Het heeft tijd nodig voordat we hier de vruchten van kunnen plukken.
Er was al wel een groei te zien van de M- naar de E-toetsen van Cito, waardoor we veel vertrouwen
hebben in de nieuwe methode.
De eindopbrengsten van groep 8 (IEP-eindtoets) lagen boven het landelijk gemiddelde.
Taalmethode
Naar aanleiding van analyses van toets- en observatie gegevens
hebben we in 2017-2018 een nieuwe taalmethode uitgezocht; Staal.
Deze taalmethode biedt een aanbod op het gebied van taal, spelling
en woordenschat. In 2018-2019 hebben we de methode
geïmplementeerd.
Techniek
Dit schooljaar zijn er techniekkaarten/praktijkkaarten bij onze methode gemaakt door onze
techniekcoach. Doel is om de theorie praktisch te maken. In het schooljaar 2018-2019 hebben we
deze kaarten uitgeprobeerd, dit zal in 2019-2020 vervolgd worden.
Lestijden
Dit schooljaar zijn we gestart met het continurooster. De MR heeft een korte enquête gehouden over
hoe ouders het continurooster ervaren. De uitkomst hiervan is besproken tijdens de zakelijke
ouderavond. Tijdens team- en MR-vergaderingen is dit onderwerp ook steeds besproken. Er is
besloten om de kleuters ook op woensdagmiddag weer vrij te geven. De rest van het rooster
behouden we.
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Meer- en hoogbegaafdheid
Dit schooljaar hebben we geëxperimenteerd met het aanbod van “Ben jij een
Cheetah”. Dit is een boek dat is geschreven door een hoogbegaafde leerling
en daar zijn werkbladen/oefeningen bij gemaakt. Het boek is bedoeld voor
(vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen als steuntje in de rug. Dit boek
biedt ons de gelegenheid om met kinderen in gesprek te gaan over
de uitdagingen waar zij tegenaan lopen. In het schooljaar 2019-2020
zetten we dit voort en werken we het aanbod uit in een
borgingsdocument.
ICT
Dit schooljaar is er in groep 5 t/m 8 op de Chromebooks gewerkt. Zij maken hun rekenwerk digitaal en
waar wenselijk op papier, bij het onderdeel “meten” bijvoorbeeld. Daarnaast wordt er gebruik
gemaakt van oefensoftware van verschillende vakken. Staal spelling maken de kinderen wel gewoon
in de werkboeken; zo zijn ze meer met klankgroepen bezig, dan met losse letters die ingetypt worden.
Volgend schooljaar zal er een nieuw ICT-plan op worden gesteld.
Plein
Groep 7/8 heeft 1500 euro verzameld. Hier gaan we voetbaldoeltjes van
kopen voor op het plein (planning september 2019). We hebben ons
opgegeven voor Jantje Beton 2019-2020, de opbrengst hiervan wordt
besteed aan het plein. Nynke heeft een gesprek met Marjan de Boer gehad
van het Stafbureau. Er is geïnventariseerd welke subsidies er beschikbaar
zijn.
Tijdens de evaluatie- en voorbereidingsvergadering is er een korte
brainstormsessie geweest. Met de uitkomst hiervan zullen we volgend schooljaar verder gaan.
D-BOS
Met het aanbod van De Bibliotheek Op School willen we onze kinderen nog
meer enthousiasmeren om te gaan lezen. Om dat doel te behalen zijn er dit
schooljaar allemaal activiteiten georganiseerd door onze leesconsulente Elke
v/d Kley. Volgend schooljaar gaan we hiermee verder en willen we nog meer
de diepte ingaan.
Enquêtes
In het schooljaar 2018-2019 worden er weer WMK-enquêtes afgenomen bij de
leerlingen (groep 5 t/m 8), de ouders en de teamleden. Deze zijn geanalyseerd
en eventuele acties zijn uitgevoerd en besproken met de MR.
Teamleren
Ook dit jaar heeft het teamleren ons nog niet opgeleverd wat we voor ogen
hadden. Volgend schooljaar gaan we ons alleen richten op taal en samen met
een meer gerichte opdracht aan de slag.
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Cultuur
Dit jaar hebben alle kinderen een aantal muzieklessen aangeboden gekregen van vakdocenten.
Daarnaast is er weer gewerkt met de methode “123-Zing”.
Alle groepen hebben een voorstelling bezocht van Uurcultuur.
Alle kinderen hebben deelgenomen aan de Veerkieker, thema “Veen en turf”.
Met onze “Meimakker” hebben we gekeken waar nog kansen liggen voor ons als team m.b.t.
cultuur/creatieve vorming. Volgend schooljaar willen we ons gaan verdiepen in het meer proces
gericht werken i.p.v. product gericht.
DORR
Bij de kleuters werken we sinds twee jaar met DORR (digitaal observeren registreren en
rapporteren). Het is een online programma waarmee we de kleuterdoelen in kunnen plannen. De
kleuterjuffen kijken vervolgens zelf hoe zij die doelen in kunnen
passen in het gekozen thema. Dit jaar is er een
borgingsdocument opgesteld waarin alle afspraken hierover zijn
vastgelegd.
Visie
Er is een mind-map gemaakt. Hierin zijn foto’s plaatjes opgenomen die overeenkomen met onze
visie. Tijdens kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders wordt dit gebruikt.
Schoolplan 2019-2023
Er is een nieuw schoolplan opgesteld.
Speerpunten jaarplan 19-20
Trede Haule
OP
Onderwijsproces
SK
Schoolklimaat
OR
Onderwijsresultaten
KA
Kwaliteitszorg en ambitie
OP1 Ambities Cito percentages I II III IV V vaststellen
OP2 Doelgericht afstemmen op individuele leerling
OP1 ICT
KA2 Ontwikkelagenda vaststellen individuele leraar
KA1 Onderzoek en durf
OP1 Taalmethode Staal borgen
OP1 Pluspunt implementeren
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Informatie schooljaar 2019-2020
Vakantierooster 2019-2020
Start schooljaar maandag 26 augustus
Herfstvakantie
19 oktober
Kerstvakantie
21 december
Voorjaarsvakantie
15 februari
Goede Vrijdag/Paasvakantie 10 april
Meivakantie
25 april
(Koningsdag valt in deze vakantie)
Hemelvaart
21 mei
Pinksteren
1 juni
Zomervakantie
3 juli

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

27 oktober
5 januari
23 februari
13 april
7 mei

t/m

22 mei

t/m

16 augustus.

Inzet marge uren (alle kinderen zijn dan vrij):
- Vrijdag 18 oktober (hele dag) (Vrijdag voor de herfstvakantie)
- Sinterklaasviering kinderen zijn dan om 12:00 uur vrij (datum volgt nog.)
- Vrijdag 20 december zijn de kinderen om 12:00 uur vrij (dit is de middag voor de
kerstvakantie.)
- Maandag 10 februari (hele dag)
- Woensdag 4 maart (personeelsdag Comprix)
- Vrijdagmiddag 17 april Koningsspelen
- Twee weken meivakantie (is al opgenomen in het schema hierboven.)
- Vrijdag 29 mei Evaluatie en voorbereidingsvergadering. Kinderen zijn de hele dag vrij.
- Maandag 22 juni (hele dag) Leerkrachten kunnen dan Groepsplannen evalueren.
- Donderdag 2 juli start de zomervakantie om 11:00 uur.
- Vrijdag voor de zomervakantie (is al opgenomen in het schema hierboven.)

Agenda
Juli
3
3
4
5
5
5
8
9
10
10
11
12
Aug

Juf Nynke directie overleg
Doordraaien groepen
10-minutengesprekken
Rapporten mee
Juf Anke opleiding, juf Nynke vervangt
Zwemles groep 7/8 (fiets mee!)
Afscheidsactiviteit groep 8
D-BOS finale leeskoorts groep 7/8
Feestdag juf Griet!
Receptie juf Griet 17:00-19:00 uur op school
Donderdag 11-07 laatste schooldag. Kinderen om 11:00 uur vrij!
Zomervakantie t/m 25 augustus
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26
27
27
28
Sep
12
17
18
20

Weer naar school!
Info nr. 1
Luizencontrole
Start bijeenkomst Comprix (’s middags)
Start Jantje Beton actie
Prinsjesdag
Directie overleg juf Nynke
Sportdag Comprix groep 8

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

