
Nieuwsbrief van woensdag 1 juni 2022

maandag 6 juni vrij, Tweede Pinksterdag
dinsdag 7 juni vanaf nu IEP toetsen in de groep
dinsdag 7 juni Heg bij school knippen veel ouderhulp (18.30)
maandag 13 juni Koffieochtend over spelen
maandag 27 juni Studiedag, leerlingen vrij
dinsdag 28 juni Studiedag, leerlingen vrij
=============================================
IEP toetsen in de groep
Dit jaar hebben we de CITO toetsen omgewisseld voor IEP toetsen. We
zijn erg tevreden over de IEP toets. Het kost minder lestijd. Het  geeft
betere informatie wat kinderen wel en niet snappen. Na het komend
weekend gaan groepen langzaam starten met de IEP toets voor einde
schooljaar. We kunnen in de oudergesprekken laten zien hoe uw kind
gegroeid is.

WMK vragenlijst
Voor de meivakantie heb ik brieven uitgedeeld met een code voor een
vragenlijst. Niet alle ouders heb ik die brief gegeven.  Veel ouders die
hem wel hebben gekregen, hebben de vragenlijst niet ingevuld. Een kort
rapport in de bijlage (Sociale veiligheid ouders)
Ouders die de vragenlijst wel hebben ingevuld, zijn tevreden over de
school.
Ook de kinderen zijn tevreden. Zij geven de school een 8,5 voor veiligheid
en de school zelf een 8. Het rapport staat in de bijlage (sociale veiligheid
leerlingen).

Heg: veiligheid
Een aantal jaren geleden hebben de ouders van de ouderraad een heg
geplant rondom de school. Dit was omdat de tuin van de school gebruikt
werd om honden uit te laten. Iedere week hadden we hondenpoep in de
school. Sindsdien is dat bijna niet meer het geval. Ondertussen is de heg
erg gegroeid. Regelmatig wordt de heg door het team en een klein
groepje ouders geknipt.
Nu wordt de heg zo groot, dat het onveilig wordt. Auto’s zien niet meer of



er kinderen om de hoek komen. Het gaat meestal nog net goed.
We hebben uw hulp nodig om de heg te knippen.
Dinsdag 7 juni om 18.30 starten we met het knippen van de heg. We
hebben veel handen nodig om alles in de container te laden.
Dus kom ons helpen. Ook als u geen elektrische heggenschaar hebt.

Bronze audit
Misschien heeft u het al gezien, bij de brievenbus hangt een nieuw bordje.
Ramona en Gabrie hebben een opleiding gevolgd: HPS (High Performing
School). Met deze opleiding hebben wij het team kunnen begeleiden is de
ontwikkeling naar een nog hogere kwaliteit van het onderwijs. Het team
heeft daar met zijn allen keihard aan gewerkt. We kregen een audit om te
kijken hoe de ontwikkelingen tot nog toe gaan. Het team kreeg een groot
compliment over hoe zij met de kwaliteit van het onderwijs bezig zijn.
Daarom mogen wij ons nu een Bronzen HPS school noemen. We zijn daar
met zijn allen trots op.

IEP eindtoets
Alle leerlingen van groep 8 maken jaarlijks de eindtoets. Dit is een manier
om te kijken of de scholen wel goed presteren. Ook wordt gekeken of de
adviezen die de school heeft gegeven voor het voortgezet onderwijs, wel
op niveau zijn.
IKC Het Fluitschip heeft dit jaar weer (net als vorige jaren) de eindtoets
gehaald. Dat betekent dat de leerlingen genoeg punten hebben gehaald
ten opzicht van het gemiddelde van een school met vergelijkbaar publiek.
Voor 1 leerling hebben we het advies omhoog gezet. Dit is een leerling die
pas kort bij ons op school zit. De andere leerlingen hadden allemaal een
passend advies gehad.



Overzicht van waar onze leerlingen heen gaan.

Praktijkschool 0

VMBO BB 1

VMBO BB/K 0

VMBO K 3

VMBO K/ MAVO 2

MAVO 1

MAVO/HAVO 3

HAVO 1

HAVO/VWO 3

VWO 6

Totaal aantal
leerlingen

20

Wij zijn heel trots op onze groep 8. Ze hebben een fantastische prestatie
neergezet.

Ouderbijdrage / schoolkamp
Door de nieuwe wetgeving kan stichting Leergeld geen ouderbijdrage en geen
bijdrage aan kamp en schoolreisje meer betalen. Om het voor ouders betaalbaar
te houden, hebben we alleen in groep 8 een kamp. In groep 6/7 gaan we een
dag op pad, zonder overnachting.Voor de kinderen van groep 8 komt binnenkort
de eerste brief over het kamp.

Nieuwe regel
Voor de meivakantie zijn we gestart met wat nieuwe regels. De belangrijkste
regel is: de stille gang. In de stille gang wordt niet gepraat. Het doel van de stille
gang is dat de leerlingen rustig binnen komen. Ze zijn dan al rustig als ze in de
klas komen. Dit zorgt voor een rust bij de jassen, en voor meer onderwijstijd. In
het begin vonden de leerlingen dit een lastige regel (eerst waren ze alleen



zachtjes in de gang). Na een week, konden (bijna) alle leerlingen zich aan de
regel houden.
We merken nu echt een verschil:

● de rust in de school is groot;
● de gang is netjes
● het is voor alle leerlingen veilig in de gang (geen trekken, duwen meer)
● de sfeer is goed (vriendelijk)

Voor het aanleren van deze regel hadden we de eerste dag verschillende
kinderen die na moesten blijven. Nu komt het zelden voor dat er leerlingen zijn
die zich niet aan de regel houden.

Als u vragen hebt, weet u mij te vinden.

Groet Gabrie van den Hout


