
 

Het maximale voor elk kind 

 

                                                                     Nr. 10  -  25 januari 2019 

 

Nieuws Basisonderwijs 

 

Kind op Maandag 
Thema week 5 (28 januari tm 1 februari): Jezus wijst naar God 
Johannes 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26 
Jezus gaat naar de tempel, het huis van God. Maar het lijkt er wel een 
marktplaats! Jezus stuurt de verkopers weg. Later komt Nikodemus in de 
nacht naar Jezus toe en praat met hem over het koninkrijk van God. En bij 
een bron vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw over het levende 
water. Zo vertelt hij over God aan iedereen die het horen wil. 

 
Thema week 6 (4 t/m 8 februari): Een boek over Jezus 
Kan ik jou helpen?  
Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13  
Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus 
vraagt aan een zieke man bij het water van Betzata wat hij wil. En een grote 
groep mensen heeft eten nodig na een lange dag. Wie kan deze mensen 
helpen? En wat is daarvoor nodig? Jezus laat zien wat God voor mensen 
doet. 

 
 

Kalender 
30 januari  Opendag Nijkerkse scholen 
7 februari  Studiemiddag leerkrachten (continurooster, groep 2 t/m 8 14.00uur) 
11 februari  Deze week rapportgesprekken 
13 februari  Gebiedsteam 
15 februari  Groepen 1 en 2 vrij 
18 februari  Deze week rapportgesprekken 
22 februari   Meester- & Juffendag (continurooster, groep 5 t/m 8, 14.00uur) 
25 febr. t/m 1 mrt Voorjaarsvakantie 
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Open Ochtend PWA 2019 
Woensdagmorgen 30 januari is weer gelegenheid voor nieuwe 
ouders om kennis te komen maken met onze school. Wilt u nog een 
nieuwe leerling aanmelden, laat het ons dan weten. Juf Tamara 
coördineert de aanmelding en plaatsing van nieuwe kinderen. Misschien 
zijn er in uw omgeving mensen die een school voor hun kind(eren) 
zoeken. Wilt u ze wijzen op onze Open Ochtend? Op tijd aanmelden is 
handig voor onze planning en scheelt een teleurstelling. Hartelijk dank!  
Klik hier voor de uitnodiging.  

 

Adviesgesprekken groep 8 
Beste ouders, 
De komende weken gaan we met de ouders en kinderen van groep 8 de adviesgesprekken voeren. 
In september is een voorlopig advies gegeven. Aan de hand van de CITO-resultaten, observaties, 
werkhouding, motivatie e.d. worden de adviezen definitief. Alle kinderen hebben al met hun 
ouders open dagen en informatieavonden bezocht. Vaak worden verschillende scholen met elkaar 
vergeleken. Zo kunnen de leerlingen ook de sfeer proeven en zich afvragen of zij zich daar zouden 
zien zitten. Voor de meeste kinderen is al duidelijk naar welke school zij graag willen gaan. Als 
leerkrachten van groep 8 kijken we uit naar de gesprekken, waar ook het kind bij aanwezig zal 
zijn. Een belangrijk moment in het schooljaar. De definitieve adviezen van de basisschool zijn 
bindend voor de VO-scholen. De plaatsing, bijvoorbeeld in een Tl of TL/HAVO-klas is aan de VO-
school.  
In april wordt de Eindtoets (IEP) afgenomen. Mocht hier een hoger niveau uitkomen dan het 
advies van de basisschool, dan kan overwogen worden om het advies bij te stellen. Mocht het 
lager uitvallen dan blijft het niveau gelijk aan het advies van de basisschool.  
Het lijkt soms alsof alles draait om een zo hoog mogelijke score en een zo hoog mogelijk advies. 
Alsof alles draait om prestaties. In ons schoolsysteem zouden creativiteit, inventiviteit, 
behulpzaamheid en doorzettingsvermogen e.d. meer nadruk mogen krijgen. Kinderen die zwakker 
scoren hebben vaak sterke kanten die onderbelicht blijven op een rapport. In de adviesgesprekken 
hebben deze persoonlijke kwaliteiten zeker een plek. Zo kiezen we met elkaar een passende 
school, geschikt voor die unieke leerling. Ouders kennen hun kind het beste en daarom zijn deze 
gesprekken zo waardevol.  Zo ontstaat een compleet beeld. 
 
De leerkrachten van groep 8 

 

https://kindcentrum-prinswillemalexander.nl/wp-content/uploads/2019/01/open-dag.png
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Studiemiddag 7 februari (continurooster groep 2 t/m 8) 
Op donderdag 7 februari draaien we een continurooster (08.30-14.00). De kinderen lunchen dan 
op school (groep 2 t/m 8). Aansluitend hebben wij als leerkrachten een studiemiddag/avond.  

Groepen 1 en 2 vrij 
Groep 1 en 2 hebben op vrijdag 15 februari vrij. Zie ook de kalender. 

Rapportgesprekken 
De komende weken vinden de CITO's plaats, waarna de rapporten weer geschreven worden. Deze 
rapporten willen we in week 7 en 8 (vanaf 11 februari) met u bespreken. De gesprekken duren 
10 minuten. De inschrijflijsten voor de rapportgesprekken zullen vanaf week 5 (vanaf 28 januari) 
opgehangen worden bij de lokalen, zodat u zich kunt inschrijven. Let bij duo-collega's alstublieft 
op welke leerkracht de mentor van uw kind is.  

Studiedag 3 april 
Op woensdag 3 april zullen we als team een volledige dag besteden aan teambuilding en het 
vervolg van ons visietraject. Eerder hadden we daar een middag voor ingepland. Dit wordt 
gewijzigd naar een volledige dag. De kinderen zijn dus op woensdag 3 april vrij. 
Door jaarlijks twee keer deze toetsen af te nemen volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen. 
We analyseren de resultaten en gebruiken die om op groeps- en individueel niveau de groei van 
kennis en vaardigheden te beoordelen.  

Schoolbieb 
Het is gelukt! Wij hebben 3 nieuwe ouders die willen helpen bij de schoolbieb. Wat fijn! 
Mieke, Linda en Debbie: welkom en heel fijn dat jullie helpen om de schoolbieb netjes te 
houden, kinderen te helpen met zoeken naar boeken en nog veel meer. Bedankt! 
 

Terugkoppeling MR 
Op 10  januari heeft de MR, het CT en Edo een gesprek gehad met: 
-Tjerk Deuzeman, nieuwe directeur-bestuurder PCO Gelderse Vallei en  
-Bernard Smits, beleidsadviseur (voorheen ad-interim bestuurder) 
Het overleg stond in het teken van de huidige stand van zaken en de toekomst van de PWA. 
 
Hieronder de belangrijkste punten uit het overleg: 
Er is afgelopen jaar veel verbeterd op de PWA. Er is positieve energie: teamleden pakken hun 
verantwoordelijkheid, er is een sterk ontwikkelplan dat wordt uitgevoerd en er zijn inhoudelijk 
goede studiedagen. De ouders die in de MR zitten vroegen zich af of de leerkrachten en CT dit 
ontwikkelplan konden uitvoeren nu een full time directie ontbreekt. De leerkrachten en het CT 
geven echter aan dat ze het werk goed aankunnen. Het ontwikkelplan wordt goed uitgevoerd en 
er is een goede en duidelijke taakverdeling tussen CT, de teamleden en Edo.   
Edo is daadkrachtig maar als ad interim heeft hij, door het aansturen van twee scholen, daardoor 
wel enige afstand tot leerkrachten en ouders. Er wordt door ouders aangegeven dat ze behoefte 
hebben aan een zgn. ‘boegbeeld’. In overleg met het schoolbestuur is die vraag inmiddels 
opgepakt en is er afgesproken dat Jolanda Heek het centrale aanspreekpunt voor de PWA wordt. 
Dit geeft duidelijkheid. U leest er meer over in het stukje hieronder ‘Taakverdeling CT’.  
Ondertussen krijgen leerkrachten van het CT individuele begeleiding en ondersteuning in het 
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ontwikkeltraject. Er is een nieuw visie en missiedocument in de maak die past bij de 
ontwikkelingen die de school nu doormaakt.  
De uitstroom van leerlingen naar andere scholen is gestopt maar instroom van nieuwe leerlingen 
blijft nog achter. Er is nog ruimte voor nieuwe leerlingen. De Open Ochtend op woensdag 30 
januari is een mooie gelegenheid voor nieuwe ouders om de PWA te bezoeken. 
Vanuit de school is er begrijpelijkerwijs in het ontwikkelplan eerst prioriteit gegeven aan 
verbetering van onderwijs in de groep en leerlingenzorg. De komende tijd worden projecten 
opgepakt die vertraging hebben opgelopen, zoals schoolplein en proces van ouderbetrokkenheid 
3.0.  
Eind januari komt de Stuurgroep Kwaliteit samen om naar het ontwikkelplan op de PWA te kijken.  
Vanuit het bestuur wordt er ook meer toezicht gehouden op de voortgangsrapportages (iets wat 
nu nadrukkelijk door het nieuwe bestuur wordt opgepakt). 
Het is van belang om successen te vieren en naar buiten uit te dragen. Voor ouders is het soms 
niet altijd zichtbaar wat voor goede dingen er op school worden gedaan.   
Het is nog onbekend wanneer Kees terug komt. Edo zal voorlopig aanblijven als ad-interim 
directeur van de PWA.  
 
Het was een goed en open overleg waarin specifieke actiepunten uit naar voren kwam. In maart 
zal er een vervolgoverleg met Tjerk (nieuwe directeur-bestuurder) plaatsvinden over de aansturing 
van de PWA.  

 
Verder was er 14 januari een gezellige nieuwjaarsborrel. Het was een ontmoeting tussen ouders, 
team, Edo en Tjerk om te praten over de actuele ontwikkelingen op de PWA. Leuk om elkaar op 
deze manier te spreken!  
 
Heb je vragen/opmerkingen voor de MR? Mail ze ons (MR@pwa-nijkerk.nl) of spreek ons aan op 

het schoolplein! (Daphne Stemkens, Gert Bouwman en Marieke Vredenberg) 

 

Taakverdeling CT 
Sinds de herfstvakantie is Kees Spee met ziekteverlof thuis. Edo Giel is toen gestart als directeur 
ad interim. Daar zijn we erg blij mee. Edo is wekelijks circa 2,5 dag aanwezig op de PWA. 
Vanwege zijn werk als directeur op Holk is zijn aanwezigheid per week verschillend. We kunnen 
ons voorstellen dat u niet goed weet bij wie u moet zijn als u een vraag heeft. Als het gaat om uw 
kind is de leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt. Mocht u een andere vraag hebben, dan kunt 
u van maandag t/m donderdag terecht bij de intern begeleider: Jolanda Heek. Het IB-kantoor zit 
tegenover groep 1A, aan het eind van de kleutergang. Op vrijdag is Tamara Pothoven ambulant 
voor vragen. Zij werkt op die dag ook in de IB-kamer.  

Update onderwijsontwikkelingen 
In deze nieuwsbrief willen we u weer een update geven van het verbeterplan. Elke maand zal er 
een update gedeeld worden via de nieuwsbrief. 

EDI 
Sinds vorig schooljaar zijn we bezig met het trainen van het Expliciete Directe Instructiemodel. 
Voor de kerstvakantie hebben alle collega’s bij elkaar in de klassen gekeken en elkaar bevraagd op 
hun manier van lesgeven en het gebruik van het Expliciete Directe Instructiemodel. Deze periode 
brengen de bouwcoördinatoren (Tamara voor de onderbouw en Ariënne en Mendy voor de 
bovenbouw) geplande en ongeplande klasbezoeken. In februari zullen 

mailto:MR@pwa-nijkerk.nl
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functioneringsgesprekken gevoerd worden met alle leerkrachten waar ook het werken met EDI 
besproken zal worden. Op de studiedag van 7 februari wordt aandacht besteed aan het 
onderdeel verlengde instructie. Dit is de instructie voor de zwakkere leerlingen, na de 
basisinstructie. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan klassenmanagement.  

Leerlingenzorg  
Op dit moment worden de CITO toetsen afgenomen. Als dit klaar is worden de groepsplannen van 
het eerste half jaar geëvalueerd. Er wordt gekeken naar de toetsen van de methode, naar de CITO 
toetsen en de observaties van de leerkrachten. Leerlingen worden opnieuw ingedeeld naar 
instructiebehoefte. Aanpak 1: extra instructie, aanpak 2: basisinstructie, aanpak 3: verkorte 
instructie en eventueel uitdaging. In de eerste week van februari vinden de 
groepsplanbesprekingen plaats. Dit zijn besprekingen tussen de leerkracht en de IB’er, waarbij 
de doelen voor de komende periode besproken worden. Bij deze bespreking worden ook de 
leerlingen besproken. Half februari vinden de rapportgesprekken plaats, waar u samen met de 
leerkracht in gesprek gaat over de vorderingen van uw kind. In de nieuwsbrief van eind februari 
zal er ook een update gegeven worden van de CITO scores. 

Teambuilding en visie 
In november zijn we samen met het CPS begonnen met het herformuleren van de visie. Waar 
staan we voor? Wat vinden wij goed onderwijs? Hoe vinden wij dat leerlingen leren? Hoe kijken 
we aan tegen het geven van instructie? Waar voldoet een goed schoolgebouw aan? In december 
hebben we hier een vervolg aan gegeven en zijn we gestart met het opzetten van een nieuw 
visiestuk. Een visiestuk wat richting geeft voor de komende jaren. In april geven we hier een 
vervolg aan, waarna we onze nieuwe visie en kernwaarden ook met u als ouders zullen delen. 
Vanuit het team is er een grote behoefte aan teambuilding. Om die reden hebben we van de 
studiedag van 3 april een volledige studiedag gemaakt van 09.00-18.00, zoals eerder in de 
nieuwsbrief is gecommuniceerd. We zullen de middag besteden aan teambuildingsactiviteiten.  

Meer- en hoogbegaafdheid 
Sinds september loopt de tweede leerlijn op de PWA. Meer- en hoogbegaafde leerlingen worden 
uitgedaagd op hun niveau en krijgen wekelijks instructie van juf Alineke Kamperman. Daarnaast 
kunnen zij dagelijks van 8.30-09.00 aan het werk van de tweede leerlijn werken en maken zij 
minder van de basisstof. Dit laatste wordt compacten genoemd. Bij de groepsplanbesprekingen 
tussen IB en leerkracht worden al deze leerlingen weer besproken om te bekijken of de leerlingen 
voldoende hebben aan de tweede leerlijn. Mocht dit niet zo zijn, dan kan het zijn dat we in overleg 
met u als ouders besluiten het kind aan te melden voor de plusklas van onze stichting PCO 
Gelderse Vallei. De plusklas noemen we de derde leerlijn.  
 
Kinderen die snel werken en ook uitdaging kunnen gebruiken, maar nog niet toe zijn aan de 
tweede leerlijn, krijgen uitdaging met de plusboeken van de methode. Zo hebben methodes voor 
rekenen, taal en spelling hun eigen plusboeken. Dit noemen we de eerste leerlijn. We merken dat 
de plusboeken van de methode niet altijd voldoende zijn. Daarom wordt dit aangevuld met 
materialen van de methode ‘plustaak’. Dit is speciaal voor leerlingen die met name snel zijn en ook 
wat verdieping kunnen gebruiken. Op dit moment zijn de materialen wel besteld, maar nog niet 
geleverd. Als uw kind in aanmerking komt voor deze materialen of de tweede leerlijn, dan wordt 
dit bij de rapportgesprekken met u gecommuniceerd.  
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Aanmelden nieuwe leerlingen  
Het lijkt misschien nog erg ver, maar toch gaan we zo 
langzamerhand voorzichtig met de planning van het 
nieuwe schooljaar aan de gang. Voor ons is het erg 
belangrijk om te weten hoeveel groepen we kunnen 
maken.  
 
Misschien zijn er ouders die nu al weten dat hun 
kinderen, bv. door een verhuizing, volgend schooljaar 
niet meer op de PWA zitten. Wilt u dit dan z.s.m. aan ons 
doorgeven?  
Wanneer er kinderen zijn die in het volgend schooljaar 
vier jaar worden en nog niet zijn opgegeven, wilt u dit dan binnenkort doen? Inschrijfformulieren 
kunt u ophalen bij de directie. 

 

Pleinwerkgroep 
Beste ouders, 
  
Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn er plannen om het schoolplein op te knappen. 
Afgelopen week zijn wij bij elkaar gekomen voor een eerste brainstorm sessie. Vanuit school zijn 
wij bijgepraat over de mogelijkheden m.b.t. tot de gemeente en het budget om het schoolplein te 
herinrichten. 
Omdat er in 2023 een grote renovatie voor de PWA gepland staat 
hebben we ervoor gekozen om het plein eerst een aantal kleine 
aanpassingen te geven. Dit zal nog voor de zomervakantie 
gerealiseerd worden. Bij de grote renovatie zullen we hopelijk de rest 
van onze enthousiaste plannen kunnen realiseren. 
  
Heeft u ook een goed idee laat het ons dan gerust weten. Begin maart 
zullen wij nogmaals bij elkaar komen.  
Laten wij er met elkaar een fantastisch plein van maken voor de 
kinderen! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Janita van Dusschoten (Silvy, groep 4a)                                     
Marian vd Bor (Isa, groep 4a)                                
Diana van Stijn (Quinn, groep 3b)                                    
Linda Kamphuis (Mees, groep 6b)                                   
Peter de Meijer (Wilbert, groep 6a) 
Danielle van de Kletersteeg (Swen, groep 4a)  
Juf Loes (groep 6a) 
Juf Frederike (groep 1/2b) 
Juf Tamara (groep 3a) 
Juf Denise (groep 5/6b) 

      
 


