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AGENDA

MAART
01
15 t/m 26
15 t/m 19
30

Start thema: Groeien en bloeien
Afname IEP M-toetsen (gr 3 t/m 7)
Week van de Lentekriebels
Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8

APRIL
02
05
20 en 21
23
27

Goede vrijdag (kinderen vrij)
Paasmaandag (kinderen vrij)
IEP eindtoets groep 8
Koningsspelen
Koningsdag (kinderen vrij)

WEER NAAR SCHOOL
De voorjaarsvakantie zit er weer op en we zijn fris en fruitig gestart. De afgelopen periode was een bijzondere
situatie. De kinderen mogen weer naar school, wel met de nodige aanpassingen met betrekking tot de corona
maatregels. Gelukkig mogen we steeds meer. Zo zijn deze week de gymlessen weer in sporthal, De Hege Fonnen.
Zou u er op willen letten dat de kinderen gymschoenen meenemen.

TRAKTATIES
Zoals u in vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, hebben wij tijdens
de allereerste Lock down besloten om tijdelijk niet te trakteren. We
zijn nu een jaar verder en alle kinderen hebben nu, een keer niet
getrakteerd. Vanaf maandag 15 maart mag er weer getrakteerd in de
groep. De traktatie moet een voorverpakte traktatie zijn. Wij zijn bezig
om een Gezonde School te zijn/worden. We hopen dat u hiermee
rekening houdt bij het verzorgen van de klasse traktaties. De kinderen
mogen nog niet bij de juffen en meesters langs.

BERICHT VAN DE OR
Hallo ouders, Hier een bericht vanuit de OR. We hebben ons het afgelopen jaar niet veel kunnen laten zien, maar
ondanks de corona maatregelen hebben we toch Sinterklaas kunnen vieren. We hebben het budget voor dit feest
ook verhoogd, omdat de kinderen wel toe waren aan wat leuks. Hopelijk komt er dit jaar gewoon weer een
fantastische laatste schooldag en gaan de schoolreisjes dit jaar gewoon door. Vergeet u niet het schoolreisje geld te
betalen, 30€ voor de groepen 1 t/m 7 en voor groep 8 75€. U heeft allemaal in Parro bericht daar over gehad.
Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om de vrijwillige ouderbijdrage van 20€ te betalen, ook deze kunt u betalen via
de link in Parro. Laten we als ouders er nog een leuk laatste half jaar van maken!

OPENDAG
Helaas kan de open dag van onze school voor alle belangstellenden niet doorgaan. Ken je ouders met kinderen die
interesse in onze school hebben? Zij zijn van harte welkom voor een rondleiding en om kennis te maken!

Schokker 4a, 8531 BW Lemmer, 0514 - 561434
www.obsdemeerpaal-lemmer.nl – meerpaal@gearhing.net

Nieuwsbrief 2020/2021
nr. 7 maart 2021
OVERGANG NAAR IEP TOETS
Nieuw leerlingvolgsysteem
We gaan werken met een nieuw leerlingvolgsysteem, daarover willen we jullie graag
informeren. Iedere basisschool volgt nauwkeurig de ontwikkeling van leerlingen. We
kijken naar de ontwikkeling op gebied van taal en rekenen en naar andere vaardigheden
als: hoe zit een kind in zijn vel, hoe pakt een kind zijn taak aan, wat interesseert een
kind, waar wordt hij vrolijk van? Factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van
een kind. Een kind is namelijk veel meer dan taal en rekenen. We gaan vanaf dit
schooljaar werken met het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS). Het IEP LVS bevat toetsen en
meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaalemotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: je krijgt een beeld van wat je
kind weet, maakt, hoe je kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen
Profiel.
Toetsen: saai?
Toetsen: het klinkt saai, moeilijk en voor kinderen vooral als iets wat niet leuk is. Wij hebben voor de IEP toetsen
gekozen omdat we zien dat ze beter aansluiten bij waar we in de lessen dagelijks mee bezig zijn, de vraagstelling is
geen verrassing voor de kinderen. Dit motiveert kinderen om te laten zien wat ze kunnen en wie ze zijn.
Onderwerpen die je boeien, zorgen er immers voor dat je herkenning hebt en gemotiveerd werkt.
Digitale toetsen maar niet helemaal
De leerlingen maken de toetsen op een tablet. De afnameduur van de toetsen is kort, dat is wel zo fijn voor de
concentratie en motivatie. Een belangrijk voordeel van de digitale afname is dat het resultaat direct beschikbaar is.
Wij kunnen hierdoor samen met de leerling de resultaten direct gebruiken tijdens de les. Zo is de toets een
hulpmiddel om de volgende stap te zetten in het leerproces en geen afrekenmiddel. Waar nodig kunnen toetsen
direct worden voorgelezen, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie. We hopen én verwachten dat de leerlingen
met het IEP LVS inzicht krijgen in hun eigen profiel en gemotiveerd worden om steeds de volgende stap in hun
ontwikkeling te maken.

TIENERSCHOOL
Knetterhard zijn we als ontwikkelteam aan de slag om na de
zomervakantie te kunnen starten met de eerste tieners van
Tienerschool Lemmer. Tieners in de leeftijd van 10-14 jaar die
op zoek zijn naar passend en uitdagend onderwijs en de keuze
voor het VO nog even willen uitstellen. Een keuze maken voor
het VO is, juist in deze tijd, erg lastig. Bij ons krijgen tieners alle
ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen, gaan ze op zoek naar
hun talenten en kiezen ze na klas 2 het niveau dat het beste
past.
De afgelopen tijd hebben we gekeken hoe we ons onderwijs gaan inrichten. We hebben gekozen om te gaan werken
met Curriculum 10-14 https://www.curriculum10-14.nl/n Een curriculum met een doorlopende leerlijn die speciaal is
ontwikkeld voor 10-14 jarigen en past bij hun tienerbrein. Volgende week starten we als ontwikkelteam met de
trainingen. Ook hebben we gekeken hoe we onze tieners het beste kunnen bieden van PO en VO en op welk wijze
we dit gaan vormgeven. De samenwerking tussen Tweespan en het Zuyderzeelyceum blijkt een hele krachtige
waarbij buiten bestaande kaders wordt gedacht en zo ontstaan er hele mooie dingen.
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Ben je benieuwd of Tienerschool Lemmer ook een passende plek zou zijn voor jouw zoon
of dochter? Heb je vragen? Op https://tienerschoollemmer.nl/ onder het kopje Q en A
geven we antwoorden op een aantal vragen. Zou je liever langs willen komen voor een
gesprek? We maken graag tijd voor je. Je kunt contact met ons opnemen via
info@tienerschoollemmer.nl

SCHOOLBIBLIOTHEEK
We zijn druk bezig om een goed gevulde schoolbibliotheek te realiseren. Heeft u nog kinderboeken die thuis niet
meer worden gelezen? Dan zouden wij deze graag willen toevoegen in onze schoolbibliotheek. De kinderen mogen
deze boeken inleveren bij juf Baukje.

Hartelijke groet, team de Meerpaal
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