
 

 

 

 

WINGERDBERICHT 12 - SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Agenda 
 

Woensdag  29 januari Talentenworkshops groep 5 t/m 8 

 

Donderdag en 

vrijdag  

30 en 31 januari Staking, de school is dicht 

Vrijdag  24 januari Talentenworkshop groep 1 t/m 4 

Vrijdag  7 februari Rapport 

Maandag 10 februari Alle leerlingen vrij, team analyseert toetsen 

Donderdag en 

Dinsdag 

13 en 18 februari Gespreksavonden 

Vrijdag 14 februari Werkochtend groep 1 t/m 3, deze leerlingen zijn vrij 

Vrijdag  21 februari Studiedag team met hele Stichting, alle leerlingen zijn vrij 

Maandag t/m 

vrijdag 

24 t/m 28 

februari 

Voorjaarsvakantie 

Woensdag  25 maart en 1 

april 

Talentenworkshops groep 5 t/m 8 

Vrijdag  3 april Talentenworkshop groep 1 t/m 4 

Woensdag 8 april Schoolvoetbal groep 8 

Vrijdag 10 april Goede vrijdag, de leerlingen zijn vrij 

Maandag 13 april Tweede Paasdag, de leerlingen zijn vrij 

Maandag t/m 

vrijdag 

27 april t/m 8 

mei 

Twee weken meivakantie 

 

Nieuwsberichten 
 

Vacature instroomgroep 
Vanaf 2 maart start de instroomgroep. Dit is onze nieuwe groep van 4-jarige leerlingen. De groep 
begint met 10 leerlingen en gaandeweg het cursusjaar groeit de groep uit naar ongeveer 20 
leerlingen. 
 
We zijn blij met onze nieuwe juf: Maaike Oosting. Juf Maaike heeft een uitstekende indruk 
gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek en de proefles. De commissie bestond uit Rene Pladdet 
(MR), Daniel en Arjan. Juf Maaike gaat fulltime voor de groep werken, behalve in de eerste drie 
weken na de start. Op vrijdag zal er iemand anders voor de groep staan. 
 
 
Het is ongeveer 10 jaar geleden dat Maaike zelf bij ons op school zat. Maaike is dus een oud- 
leerling van De Wingerd. Het is erg leuk om te zien dat een oud-leerling zich ontwikkeld heeft tot 
een goede juf.  
 
 



 

 
Communicatie 
We willen u graag bedanken voor de respons op onze vragenlijst. Uiteindelijk hebben we 42 
reacties gekregen op onze 2 vragen over het onderwerp ‘verbeteren van de communicatie’. 
De werkgroep maakt de balans op en gaat aan het werk met verdere verbeteringen. 
Een van de verbeteringen is het invoeren van Parro (een soort Klasbord). Dit blijkt toch iets lastiger 
te zijn dan we hadden gedacht. We zetten eerst nog een pilot uit van twee weken met enkele 
ouders voordat we Parro voor alle ouders (waarschijnlijk) gaan invoeren.  
Wanneer de pilot goede resultaten oplevert ontvangt u van de leerkrachten een uitnodiging om 
Parro te gebruiken. Dit zal waarschijnlijk in week 7 zijn.  
 
Digitale gespreksplanner 
Parro werkt met een digitale gespreksplanner. Omdat we hier nog niet mee werken doen we het 
gewoon nog op de oude manier. U krijgt op maandagmiddag 27 januari de link toegestuurd 
waarop u zelf uw dag en tijd kan aangeven. De gespreksavonden zijn op donderdag 13 en dinsdag 
18 februari.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage cursusjaar 2019-2020 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

  

Met de jaarlijkse ouderbijdrage organiseren we veel leuke extra’s voor de leerlingen 

van De Wingerd. Bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de gezinsactiviteiten, de sportdag, 

aankleding van het lokaal en de aanschaf van spel- en sportmateriaal. 

 

Daarom vragen we u een jaarlijkse ouderbijdrage van € 30,- per kind. De komende 

week zult u via Klasbord het verzoek krijgen om de ouderbijdrage te betalen.  

 

U kunt dit bedrag overmaken of gemakkelijk via Tikkie betalen. 

 

Uw bijdrage is belangrijk om alle extra’s voor de kinderen te betalen.  

 

Alvast hartelijk bedankt!  

Namens alle leerlingen en de Oudercommissie 

 
Inspectiebezoek 
Maandag 27 januari komt de inspecteur van onderwijs op bezoek. De inspectie geeft hiermee 
invulling aan de verplichting om elke basisschool tenminste een keer in de vier jaar te bezoeken.  
 
De achtergrond van dit schoolbezoek is dat de inspectie ziet dat de kansenongelijkheid in 
Nederland tussen leerlingen met laagopgeleide ouders en hoogopgeleide ouders toegenomen is 
en nog voortduurt. Het is een themabezoek: ‘Op weg naar het VO! De inspecteur gaat met ons in 
gesprek over de wijze waarop de basisschooladviezen tot stand komen en over de overgang naar 
het voortgezet onderwijs. We reflecteren op elementen in de advisering die kansen bevorderend 
of misschien kansen belemmerend zijn en de inspecteur geeft onze school hier feedback op. 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in dit onderwerp: op advies van de inspectie hebben we in onze 
voorbereiding het ‘interactieve simulatie basisschool’ gespeeld. Deze ‘serious game’ is te vinden 
op: www.onderwijsinspectie.nl via de zoekterm ‘simulatie’.  
 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/

