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Nieuw in schooljaar 2015-2016
Naast het informatieblad verschijnt een paar keer per jaar een Nieuwsbrief, waarin wat
dieper en inhoudelijker op schoolse onderwerpen wordt ingaan. We beschrijven de wijze
waarop we bezig zijn met de kwaliteitsverbetering en zorgen voor het kwaliteitsbehoud.
Alle eerder verschenen Nieuwsbrieven zijn op onze site terug te lezen. Deze Nieuwsbrief
gaat over de onderwerpen die dit schooljaar ‘nieuw’ aan bod komen.

Van 3 naar 2 rapporten
Met ingang van dit schooljaar ontvangen de
leerlingen twee keer per jaar een rapport.
Wij zijn van mening u als ouder beter te kunnen
informeren over de voortgang van uw kind als
wij meer (toets)gegevens hebben. Het eerste
rapport zal dan ook in januari, na afname van
meerdere methode toetsen en afname van het
CITO leerlingvolgsysteem, meegegeven worden.
Op deze manier bent u direct op de hoogte van
de CITO resultaten.
Het tweede rapport zal rond de zomervakantie
meegegeven worden.
Uiteraard willen wij u als ouder eerder spreken
dan januari, daarom blijft er rond oktober een
contactmoment. De inhoud van dit gesprek
wordt wel anders. Wij willen graag van u weten
hoe het met uw kind gaat; heeft hij/zij plezier op
school, lukt het met huiswerk, waar heeft uw kind
belangstelling voor? Dit zijn enkele onderwerpen
die besproken zullen worden. Daarnaast zal de
leerkracht zijn eerste indruk over uw kind vertellen. In januari wordt u weer uitgenodigd om het
rapport te bespreken. Aan het einde van het
schooljaar is er een facultatief gespreksmoment,
waarin u aan kunt geven de leerkracht te willen
spreken of u wordt door de leerkracht uitgenodigd.
Naast deze standaard gespreksmomenten kunt
u natuurlijk altijd bij de leerkracht terecht met
vragen.

KiVa sociale veiligheid
De Bataaf wil voor
kinderen een veilige
school zijn en blijven.
Om de sociale veiligheid op school te
vergroten willen we
onze aanpak, o.a.
door een positieve benadering, verder
uitbreiden met de KiVa-methode. KiVa
is een modern antipestprogramma*.
KiVa richt zich niet alleen op de pester
of het slachtoffer, maar op de groep
als geheel.
KiVa heeft drie belangrijke kenmerken:

1.Problemen oplossen in en met de groep.
2.Voorkomen en aanpakken van pesten .
3.Veelzijdig, praktijkgericht materiaal.

Het team van De Bataaf volgt op twee
studiedagen(25 september en 28 oktober) de KiVa-training. KiVa is bestemd
voor de hele school en bevat schoolbrede elementen.
We houden u op de hoogte over de
invoering van het KiVa-programma.
Meer informatie kunt u al lezen op
www.kivaschool.nl
*KiVa komt oorspronkelijk uit Finland, waar
binnen het onderwijs veel nadruk ligt op
het welzijn van de kinderen. Kiva betekent
‘leuk’ of ‘fijn’. KiVa-scholen zijn scholen die
leuk zijn en waar iedereen het naar zijn of
haar zin heeft.

Andere Schooltijden
Vorig schooljaar zijn we gestart met het onderzoeken van andere schooltijden. Steeds meer basisscholen overwegen hun schooltijden aan te passen, of zijn inmiddels over gegaan op andere schooltijden.
De reacties op een mogelijke invoering van een continurooster, die we naar aanleiding
van Nieuwsbrief 8 aan onze ouders hebben gevraagd, waren overwegend positief.
Momenteel speelt ook de invoering van de nieuwe cao voor onderwijzend personeel een
rol om over te gaan op andere schooltijden.
Op 24 september 2015 willen we u tijdens de Algemene Ouderavond informeren over de stand van zaken. Een uitnodiging voor
deze avond volgt.
Indien we overgaan op andere schooltijden, dan zal dat ingaan
per 01-01-2016.

Schoolplan

Schoolgids

Eens in de 4 jaar beschrijven we in een schoolplan
wat wij als school te bieden hebben.
In het schoolplan geven wij aan waar wij als
school staan en wat wij in de komende periode
van 2015-2019 op verschillende beleidsterreinen
willen bereiken.
Als uitgangspunt worden de kerndoelen gebruikt,
de doelen voor de langere termijn. Voor alle leergebieden gelden kerndoelen, die worden voorgeschreven door het Ministerie van OCW.

Anders dan voorgaande jaren, ontvangen alleen ouders van nieuwe
leerlingen op De Bataaf een papieren
versie van de schoolgids.
In de schoolgids beschrijven we:
 de organisatie van de school
 de wijze waarop we lesgeven
 hoe we de ontwikkeling van onze
leerlingen volgen
 de communicatie naar en contacten met ouders
Onze speerpunten voor de komende jaren zijn:
 de praktische zaken en afspraken
 Grote sociale veiligheid op school
 de speerpunten van het schooljaar
 Passende onderwijsarrangementen bieden
2015-2016 (zoals het eerste jaar ook
 Dagarrangementen aanbieden in Kindcentrum
beschreven staat in het school Opbrengstgericht leren (mbv 21st century skills)
plan)
 Authentiek zijn: een school
met een eigen verhaal

Het schoolplan 2015-2019 is te vinden op onze
website.

De schoolgids 2015-2016 is te vinden
op onze website.

