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                                                                     Nr. 12  -  21 februari 2019 

 

Nieuws Basisonderwijs 

 

 

Kind op Maandag 
Thema week 10 (4 t/m 8 maart): Ik ben er voor jou 
Johannes 10: 11-15 en 15: 1-17  
Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en een wijnstok. Hij wil voor mensen zorgen en ze 

beschermen. Hij hoopt dat ze met hem verbonden blijven, zodat ze kunnen groeien. 
Want zoals een plant alleen kan groeien als hij verbonden blijft met zijn wortels, zo 
kunnen mensen alleen groeien als ze verbonden blijven met God. 
 
 

Thema week 11 (11 t/m 15 maart): Als je bang bent 
Johannes 10: 22-39 en 11: 1-44 
In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn mensen die hem 
dood willen maken. Daarom zijn ze naar een veilige plek gegaan. Maar dan 
komt het bericht dat Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan, 
of is dat te gevaarlijk? Na twee dagen gaan ze toch. Bij het graf van 
Lazarus gebeurt een wonder. 

 
 

Kalender 
 
25 febr. t/m 1 mrt Voorjaarsvakantie 
  8 maart  Gebedsgroep 
13 maart  Gebiedsteam 
13 maart  Biddag 
15 maart  Stakingsactie, alle groepen zijn vrij 
21 maart  Kangoeroewedstrijd 
22 maart  Groepen 1 en 2 vrij 

 
 
 



verbinding     |     uitdaging     |     ontplooiing     |     verantwoordelijkheid 

 

 

 
 

Het maximale voor elk kind 

Voorjaarsvakantie 
Van maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart is de voorjaarsvakantie.  

 

Groepen 1 en 2 vrij 
Groep 1 en 2 hebben op vrijdag 22 maart vrij. Zie ook de kalender. 

Stakingsacties op vrijdag 15 maart 
Op vrijdag 15 maart wordt het hele onderwijs in Nederland opgeroepen te gaan staken. Dat 
betekent dat er gestaakt zal worden van basisschool tot universiteit. Ook op de PWA zal een groot 
deel van het team gaan staken. In totaal hebben negen leerkrachten aangegeven te willen gaan 
staken. 
Wat zijn de belangrijkste zorgen? 
1. De werkdruk blijft toenemen door regels en eisen. Alles moet worden vastgelegd en 
leerkrachten administreren zich soms suf. Leerkrachten willen meer tijd voor de leerling en minder 
tijd aan administratie besteden. 
2. Het vak bevindt zich in zwaar weer. Er zijn bijna geen leerkrachten meer te vinden, bij ziekte 
worden groepen naar huis gestuurd, het imago van het onderwijs als sector lijdt hieronder. 
Kinderen krijgen uiteindelijk niet het onderwijs waar ze recht op hebben. 
3. De werkgevers zijn maar gedeeltelijk aan de salariseisen van de bonden tegemoet gekomen. 
Gelet op punt 2 zou een betere salariëring het vak aantrekkelijker moeten maken voor jongeren 
die een loopbaan in het onderwijs overwegen. Daarmee kan het onderwijs concurreren met 
sectoren uit het bedrijfsleven.  
Wat doet de PWA? 
Een groot deel van het team van de PWA heeft aangegeven te gaan staken. Daardoor is het niet 
meer mogelijk om een normale schooldag te realiseren. Dat betekent dus dat we op vrijdag 15 
maart de school sluiten. Werkwillige collega’s gaan op school aan de slag met de in punt 1 
genoemde administratieve taken. Er wordt dus geen les gegeven, uw kind is die dag vrij. 

 

Kangoeroewedstrijd 
 

 
Donderdag 21 maart is het weer zover, de W4 Kangoeroe reken/wiskunde wedstrijd. In de 
periode tussen de kerst- en herfstvakantie zijn er voorrondes in de groepen 3 t/m 8 geweest. Per 
klas zijn er 2 tot 3 leerlingen die door mogen naar de schoolronde. Deze schoolronde is op 
donderdag 21 maart. De precieze tijden volgen later, natuurlijk wordt er rekening gehouden met 
de gymtijden. 
We wensen iedereen alvast veel succes! 
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Re-integratie Kees Spee 
Het is fijn om u te kunnen melden dat Kees Spee gaat starten met zijn re-integratie. Dat betekent 
dat hij stapsgewijs zijn taken weer gaat opnemen. Met onze directeur-bestuurder is afgesproken 
dat Kees deze stappen gaat zetten in de luwte. Dat betekent ook dat hij met een beperkt aantal 
uren start en dat hij deze werkzaamheden gaat uitvoeren op een andere school van PCO Gelderse 
Vallei. Daarom is gekozen voor school Holk. Kees heeft daar in het verleden al gewerkt en kent de 
school. Voordeel is dat Kees en Edo samen kunnen kijken welke taken Kees kan uitvoeren om 
succesvol te komen tot volledig herstel.  
Wij denken met deze keuzes een aantal zaken in één keer goed te regelen. Opzet is om Kees een 
zo goed mogelijke uitgangspositie geven voor een succesvolle re-integratie, Jolanda volledig te 
positioneren als boegbeeld en aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten, Edo iets te ontlasten 
met de komst van Kees naar Holk en daarmee de komende maanden een stabiele(re) situatie 
creëren voor alle locaties en de mensen die hierbij betrokken zijn.  

 

Resultaten van de PWA 
De uitvoering van het ontwikkelplan op de PWA werd vanuit het schoolbestuur gevolgd door een 
aantal directeuren van andere scholen van PCO Gelderse Vallei. Ongeveer drie keer per jaar 
bezocht deze groep de school voor een zgn. monitorgesprek. De schoolleiding gaf dan inzage in de 
geboekte resultaten. Hoofdthema’s dit schooljaar zijn: didactisch handelen van de leerkracht, 
ouderbetrokkenheid, opzet en uitvoering van een goede zorgstructuur en vervanging van enkele 
methodes waaronder de leesmethode in groep 3. 
Vorige week vond er weer zo’n monitorgesprek plaats. Dat was een goed moment want we 
hadden op school de Cito M-toetsen afgenomen en de resultaten zijn in het monitorgesprek 
gedeeld. De directeuren die de PWA bezochten hebben vastgesteld dat de school op dit moment 
de juiste dingen doet. De zorgstructuur is op orde en de leerlingen zijn in beeld. Bij de M toetsen 
blijkt dat de PWA leerlingen schoolbreed een groei van hun vaardigheden laten zien. Dit komt 
mogelijk omdat er wordt gewerkt aan de gerichte manier waarop de leerkrachten hun instructies 
geven.  
Het team van directeuren heeft aangegeven voldoende vertrouwen te hebben in de verbeterkracht 
van de school omdat er constant verbeteringen en veranderingen zichtbaar zijn die positief 
uitwerken op leerlingen. De monitoring is beëindigd en de school zal weer, net als alle andere 
scholen van PCO Gelderse Vallei, in het basistoezicht van het schoolbestuur worden opgenomen. 
Dit is een compliment voor de leerkrachten en de schoolleiding. Het is duidelijk zichtbaar en 
merkbaar dat er hard wordt gewerkt en dat er steeds betere resultaten worden geboekt. Het team 
van de PWA heeft de slag van de verbeteringen goed te pakken. 
 

Update onderwijsontwikkelingen  
In de vorige nieuwsbrief hebben we u beloofd terug te komen op de CITO M-toetsen van januari. 
In deze update zullen we u de belangrijkste uitkomsten hiervan vertellen, evenals een update 
geven van een aantal andere, lopende zaken.   
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CITO M-toetsen  
Op rekenen en spelling zien we een mooie groei in de scores. Dit betekent dat de verschillende 
groepen een groei doormaken die past bij de vijf maanden onderwijs die de kinderen van 
augustus tot januari gevolgd hebben. We zijn blij dat de nieuwe manier van werken bij rekenen 
zijn vruchten afwerpt. Kinderen worden door het maken van de schaduwtoets en het bepalen van 
hun leerdoelen, meer eigenaar van hun leerproces. Bij spelling zien we dat de systematische wijze 
van werken met de nieuwe methode goed werkt. Dit zijn successen die we mogen vieren en waar 
we trots op zijn.  We zien dat de vakken begrijpend lezen en lezen onze aandacht nog verdienen. 
Dit past bij het beeld dat we eind vorig schooljaar zagen. We zien een groei bij begrijpend lezen, 
maar blijven investeren in extra leestijd en het oefenen met de strategieën. Ook het technisch 
leesonderwijs heeft onze aandacht. We zien op de DMT (drie-minuten-toets, woordlezen) wat 
tegenvallende resultaten. Dit heeft deels te maken met de nieuwe toetsversie, die geheel anders is 
dan de vorige en dus andere resultaten geeft. Wanneer we de resultaten van deze DMT naast de 
AVI (tekstlezen) leggen, zien we dat de groepen over het algemeen op niveau zijn met het 
tekstlezen. Tegelijkertijd beseffen we ons, dat het leesonderwijs onze aandacht moet blijven 
houden.  Juf Ina heeft groep 3-8 geïnspireerd en gemotiveerd om het leesonderwijs een impuls te 
geven, door aandacht te besteden aan motivatie, plezier in lezen en verschillende vormen van 
lezen. We hebben hierover afspraken gemaakt, waar we ons allemaal aan houden, zodat er een 
doorgaande lijn is in het leesonderwijs. Misschien heeft u uw kind wel eens horen vertellen over 
het maatjeslezen met een andere groep?  
In de onderbouw nemen we geen CITO scores meer af. Daar werken we met de 
observatiemethode KIJK! Na de voorjaarsvakantie start in de onderbouw thema 4: Ik hou van 
Holland! In de afgelopen periode hebben we met de kleuterleerkrachten een groepsplan voor de 
onderbouw ontwikkeld. Ook in de onderbouw gaan we doelgericht werken aan de verschillende 
ontwikkelingslijnen van KIJK. We houden in de gaten welke kinderen een voorsprong hebben, 
gemiddeld scoren of een (kleine) achterstand hebben op een bepaald ontwikkelingsgebied. We 
zetten daar doelgericht op in door de ontwikkeling te stimuleren in de activiteiten in de (kleine) 
kring, taakjes of juist gericht buitenspelen.  Zo willen we de ontwikkeling van onze jongste 
leerlingen doelgericht stimuleren.   
Het is goed om te weten dat alle leerkrachten twee keer per jaar een uitgebreide data-analyse 
uitvoeren. In de onderbouw wordt er gekeken naar de registraties in KIJK! In de midden-
bovenbouw naar methodetoetsen en CITO toetsen. We werken hier stapsgewijs: data 
verzamelen (toetsen afnemen en observeren), duiden (wat valt op aan de scores? Welke 
kinderen vallen uit? Welk vakgebied valt op? Doelen stellen), doen (interventies bedenken en 
uitwisselen met collega’s van dezelfde groep en bouw) en voorspellen (wat verwachten we in 
juni 2019?).  Dit doen we ook na de cito’s van juni, waarna dit document ook besproken wordt bij 
de overdracht. Op die manier weet de nieuwe leerkracht wat aandachtspunten zijn in de groep.   

 

RTLnieuws – cijfers voor scholen  
Misschien heeft u het wel gelezen op StadNijkerk.nl. De Koningslinde is de beste school van 
Nijkerk met een gemiddeld cijfer van 8.1. In dat artikel stond ook dat de PWA een van de laagste 
resultaten behaald had, een 6.5. Het is goed om te weten dat dit een berekening betreft over de 
afgelopen 3 jaar (2016, 2017, 2018). Helaas waren de resultaten in 2016 en 2017 onvoldoende, 
maar in 2018 hebben we een prachtige score op de IEP Eindtoets behaald van 84.4, ruim boven 
het landelijk gemiddelde. We zijn dus zeker op de goede weg en hopen ook dit jaar een mooi 
resultaat neer te zetten. We zijn trots op wat we tot nu toe bereikt hebben!    
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Kerstevaluatie  
De werkgroep Kerst heeft samen met het CT de kerstviering geëvalueerd. We hebben met name 
nagedacht over de gang van zaken rondom het annuleren van het lichtjespad.  We hebben met 
elkaar gesproken over het tijdstip van annuleren. Nu hebben we dat om 12 uur besloten. We 
hebben besloten dat bij een volgende activiteit uit te stellen tot 15.30, waarbij we wel om 12 uur 
al een seintje geven dat we nadenken over annuleren. In het vervolg overleggen we ook met de 
Koningslinde over hun besluit rondom een buitenactiviteit. Tenslotte zorgen we voor een helder 
plan B, zodat daar rechtstreeks naar overgeschakeld kan worden.   
 

Zwerfboeken 
Vorige week is de zwerfboekenkast bij het centrum van Paasbos weer aangevuld door een aantal 
kinderen van de middenbouw. Bedankt jongens en meiden! 
 
We hebben veel verschillende boeken mogen brengen, zodat 
andere kinderen uit de wijk die boeken kunnen lezen.  
Er stonden al veel leuke boeken in 
de kast, dus schroom niet om ook 
eens te gaan kijken.  
Veel leesplezier. 

 
 
 
 
 
 
 

‘PWA’ goede doel 
Aan het einde van het schooljaar wordt op de PWA een 
actie voor een goed doel gehouden. Dit goede doel 
wordt: onderzoek naar de ziekte ADCA. De vader van 
Thije (gr8) zijn zusje Benthe (gr6) lijdt aan deze ziekte. 
Er is nog veel onderzoek nodig om deze ziekte te kunnen 
behandelen en genezen. Vandaar dit doel. Het meeste 
geld hiervoor zal (waarschijnlijk) door een sponsorloop 
bij elkaar worden gebracht. De hele school doet daaraan 
mee. Omdat Thije bij ons in de klas zit zijn we nauw 
betrokken bij deze actie. Daarom willen we met groep 8a 
en 8b nu ook al iets doen om geld in te zamelen. 
Aansluitend op het thema “Op je gezondheid’ hebben we 
het volgende bedacht. In week 11 en 12 gaan we voor 
een gezonde hap in de kleine pauze. We nemen geen 
zoete drankjes en koekjes mee. In plaats daarvan 
drinken we water/melk en fruit. Veel kinderen moesten 
wel even slikken.   
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Maar na even nadenken stemde iedereen er mee in. Iemand die ADCA heeft te maken met veel 
beperkingen. Daarom is het niet erg om ook even met beperkingen te maken te krijgen. Het zelf 
een beetje te voelen hoe het is als je iets niet kan doen wat je graag wilt. Het geld dat normaal 
gesproken op gaat aan (pakjes) drinken en koek kan dan aan het goede doel gegeven worden. Er 
mag ook op een andere manier geld opgehaald worden. Bijvoorbeeld door het doen van klusjes of 
door statiegeldflessen weg te brengen. Ik hoop dat u de kinderen wilt helpen en wilt stimuleren. 
Misschien een idee om met het hele gezin een paar weken ‘minder zoet’ te eten en te drinken.  

 

Gebedsgroep PWA 
De PWA is een school met een christelijke grondslag, dit is het ene moment beter zichtbaar dan 
het andere moment. Mede door alle ontwikkelingen van afgelopen schooljaar is het verlangen 
ontstaan om een gebedsgroep op te starten. Met deze gebedsgroep willen we door gebed God 
(nog meer) betrekken bij alle zaken op school.  
Vind je het fijn om mee te bidden? dit kan op verschillende manieren;  
- via een whatsapp-groep wisselen we onderwerpen uit waarvoor een ieder thuis kan bidden. 
- vind je het fijner om samen te bidden, dan willen we eens per maand samen komen om te 
bidden. Elke eerste vrijdag van de maand starten we om 08:30 in het bso lokaal (kinderen zijn ook 
welkom). 
Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. Voel je vrij om een keer mee te kijken en/of te 
bidden.  
 
Heb je vragen, gebedspunten of wil je aansluiten dan kun je meester Arjan aanspreken of emailen 
naar: arjandezeeuw@pwa-nijkerk.nl 
 
Johanna de Meijer, Leneke Derksen en Jeanine de Vries 

 

Nieuw MR-lid gezocht 
 
Beste ouders, 
Binnen de medezeggenschapsraad (MR) zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste ouder die onze MR wil komen versterken!  
 
Wie zitten er in de MR?  

De MR bestaat uit zes leden, drie personeelsleden en drie ouders. Ieder MR-lid heeft zitting voor 
een periode van 3 jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode herkiesbaar stellen. Momenteel 
zijn Marieke Vredenberg (moeder van Pieter gr 8), Gert Bouwman (vader van Tim gr 7 en Sander 
gr 5) en Daphne Stemkens (moeder van Imo gr 5 en Merel gr 2) de ouderleden in de MR. Aan het 
einde van dit schooljaar stopt Marieke omdat haar zoon naar het voortgezet onderwijs gaat.  
Marjolein Steen (gr 1), Tirza Benschop (gr 3) en Jannie van Netten (gr 4) zijn momenteel de 
personeelsleden in de MR.  
 
Wat wordt er van u verwacht als MR-lid?  
In de MR worden allerlei onderwerpen besproken die met de school en het onderwijs te maken 
hebben. Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk op alle onderwerpen 
deskundig zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. 
Verder wordt van MR-leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken en te beslissen 
over nieuwe ontwikkelingen. Ook kan een MR-lid contact met de achterban zoeken door met 
andere ouders te praten over hun mening en die informatie door te geven aan de rest van de MR. 

mailto:arjandezeeuw@pwa-nijkerk.nl
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De vergaderingen van de MR vinden ongeveer 6 keer per jaar 's avonds op school plaats. De 
directeur is bij een deel van iedere vergadering aanwezig. 
 
Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie? Spreek ons aan of stuur een mail naar mr@pwa-
nijkerk.nl.  

 

Nieuws vanuit de BSO 
In de afgelopen periode hebben we ons bezig gehouden met een 
aantal leuke activiteiten.  
Tijdens het buitenspelen hebben we met z’n allen het spelletje 
zaklopen gespeeld. Dit is in verschillende varianten gebeurd. 
Bijvoorbeeld om de pionnen heen slalommen en om de boom 
rondjes lopen.  
En met Valentijnsdag hebben we een leuke creatieve knutsel 
activiteit gemaakt. Zie foto`s  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Overig nieuws 
Rond deze tijd zal de incasso van de vrijwillige ouderbijdrage geïncasseerd worden. 
Dit schooljaar zal er € 20,00 per kind afgeschreven worden.  

 

Vakantierooster 2019-2020 
Herfstvakantie    21 oktober  t/m  25 oktober 
Kerstvakantie    23 december  t/m  4 januari 
Voorjaarsvakantie   24 februari t/m 28 februari 
Koningsdag (maandag)  27 april 
Goede Vrijdag en Paasmaandag 10 april  t/m 13 april 
Meivakantie    28 april  t/m 1 mei 
2e week meivakantie   4 mei  t/m 8 mei 
Hemelvaart    21 mei  t/m 22 mei 
Pinksteren    1 juni 
Zomervakantie    18 juli  t/m 30 augustus 
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