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VRAGENLIJST “VEILIGHEID EN WELZIJN”
We zijn gestart met de jaarlijkse vragenlijst over veiligheid en welzijn
voor de kinderen in de groepen 5 t/m 8. Dat gaat via het systeem van
WMKPO waar ook onderwerpen als onder andere ons Schoolplan en de
bekwaamheidsdossiers van leerkrachten mee ontwikkeld worden. In WMKPO worden ook
gecertificeerde vragenlijsten aangeboden waarin gemeten kan worden hoe het gesteld is met het
gevoel van veiligheid en welzijn van kinderen. Oók voor de leerkrachten en de ouders zijn er
vragenlijsten. Vorig jaar heeft u tijdens de eerste ouderavond zo’n vragenlijst in kunnen vullen.
Voor de kinderen gaan de vragen over hun gevoel van veiligheid, over (digitaal) pesten, over hun
leerkracht, enz. Om u een beeld te geven hieronder twee vragen uit deze vragenlijst:
Ik voel me (…) veilig op het plein
0 nooit

0 meestal niet

0 meestal wel

0 altijd

0 niet van toepassing/weet niet.

0 altijd

0 niet van toepassing/weet niet.

De juf/meester treedt op als ik word gepest
0 nooit

0 meestal niet

0 meestal wel

De kinderen loggen hiervoor met een éénmalige en anonieme code in op de website van WMKPO,
waarna zij na uitleg de vragen mogen beantwoorden. Aan het einde geven de kinderen de school een
cijfer van 1 – 10 en kunnen ze eventueel een opmerking toevoegen. De school kan niet zien wie welke
antwoorden gegeven heeft. Er komt uiteindelijk één totaalscore uit.

AFSCHEID MENEER LEO
Met ingang van 1 maart 2019 gaat meneer Leo, locatieleider van
Burgst Kroeten, met vervroegd pensioen. Meneer Leo werkt al
sinds 1990 op onze school, eerst als leerkracht, later als intern
begeleider en sinds schooljaar 2006-2007 als locatieleider.
Op donderdag 28 februari nemen leerlingen en collega’s afscheid
van Leo en bedanken hem voor de vele jaren onderwijsinzet op
Burgst!
Leo heeft besloten zijn afscheid klein te houden samen met
leerlingen en collega’s. Mocht U als ouder de behoefte hebben
Leo spontaan persoonlijk te bedanken dan kan dat in de laatste
weken voor de carnavalsvakantie. Onlangs is een benoemingsadvies commissie ingericht met als
opdracht op zoek te gaan naar een opvolger voor de functie locatieleider.

SCHOOLFOTOGRAAF
Vóór de Kerstvakantie stuurden wij u enkele vragen over de schoolfotograaf. Vanwege klachten over
de kwaliteit van de vorige fotograaf hebben we dit jaar de foto’s door “de Nieuwe schoolfoto” laten
maken. Vraag is of dat bevallen is of niet. Ruim 20% van de ouders heeft gereageerd en we willen u
daar hartelijk voor bedanken! In de komende periode gaan we alle uitkomsten en vooral de
toegevoegde opmerkingen bekijken en een besluit nemen richting september 2019. We houden u
daarvan uiteraard op de hoogte.

VERVANGING VAN LEERKRACHTEN
Het laatste jaar hebben berichten over het lerarentekort u ongetwijfeld bereikt. Ook onze school en
ons schoolbestuur hebben u meermaals over deze problematiek geïnformeerd. De tekorten worden
alsmaar groter. De meeste maatregelen zijn vooral gericht op de (middel)lange termijn: werken met
zij-instromers, vernieuwing van de lerarenopleidingen, aantrekkelijker maken van het beroep. Dat lost
problemen op de korte termijn niet op. De invalpoules zijn nagenoeg leeg. Op het moment dat de
komende weken het ziekteverzuim stijgt, b.v. door griep, kan er een acute situatie ontstaan. Dan
kunnen we wellicht in sommige groepen geen onderwijs meer geven en het is nog maar de vraag of
Kober met de inzet van pedagogisch medewerkers ons opvangmogelijkheden kan bieden.
We zullen u misschien wel moeten vragen uw kind thuis te houden. Dat is uiteraard voor iedereen een
absoluut onwenselijke situatie. Daarom doen we nogmaals een beroep op u als ouders! Heeft u een
onderwijsbevoegdheid en kunnen we een beroep op u doen, laat het ons weten! Ook als u geen
onderwijsbevoegdheid heeft maar best, samen met andere ouders, een dag(deel) voor opvang wil
zorgen. In beide gevallen bij praktische obstakels: laat het ons weten! Graag denken we mee over
manieren om die op te lossen, bijvoorbeeld het eventueel regelen van opvang van nog niet naar
schoolgaande kinderen. Goed onderwijs maar ook geregelde opvang is ons gezamenlijk belang en onze
gezamenlijke verantwoording. Neem gerust contact met ons op, ook als u andere goede ideeën heeft.
Het zou fijn zijn wanneer we samen onze schouders onder dit fikse probleem kunnen zetten!
Overigens is het nooit zo dat uw kind zonder bericht zomaar naar huis gestuurd wordt! Dat betreft dan
altijd een volgende dag óf alle betrokken ouders worden eerst gebeld om naar de mogelijkheden te
informeren.

TOETSWEKEN
Vanaf vandaag nemen we in de loop van twee weken weer de halfjaarlijkse CITO toetsen af. Tijdens de
reguliere lessen maken de kinderen toetsen van Rekenen, Technisch en Begrijpend lezen en Spelling.
Ze hoeven daar niet voor te leren of zich op een andere manier voor te bereiden. Zo’n toets is in plaats
van het “gewone” werk. Ook is het van belang te melden dat we in de loop van twee weken deze
toetsen wel afnemen wat niet betekent dat de kinderen twee weken aan een stuk toetsen maken! De
uitslagen vindt u later terug op het grafiekblad in het eerste rapport. Om de oudste kleuters in alle
rust hun toetsje te laten maken zijn de jongste kleuters op woensdag 23 januari vrij.

BAREKA…. REKENEN
Voor het toetsen van de rekenvaardigheid van leerlingen in de groepen 3 t/m 8
maken we op Burgst, naast de methode toetsen en de Cito-toetsen, sinds dit
schooljaar ook gebruik van de Bareka rekentoets. Deze toets geeft een duidelijk
beeld welke type sommen worden beheerst en welke type sommen nog moeilijk
zijn voor een leerling. Voordeel van deze toets is dat een leerling gericht kan gaan
oefenen.
Verschillende toetsen
De Bareka toets kent twee manieren van toetsen:

1. De automatiseringstoets (ook wel speedtoets genoemd). Hierbij wordt gekeken of leerlingen
sommen van een bepaald type, binnen een bepaalde tijd goed kunnen maken.
2. De screeningstoets (ook wel powertoets genoemd). Bij deze vorm van toetsen speelt het tempo
geen rol. Hierbij wordt gekeken wat de rekenvaardigheid van een leerling is bij een bepaald type
som.
Per leerjaar worden minimaal twee automatiseringstoetsen (power- en speedtoetsen) en een
screeningstoets (powertoets) afgenomen.
Het rekenmuurtje

De rekenontwikkeling van uw kind wordt weergegeven in een rekenmuurtje. Het muurtje wordt van
beneden naar boven in de loop van de basisschool opgebouwd. Omdat we pas net beginnen met
afname van deze toetsen kan de opbouw vooral in de bovenbouw enigszins afwijken. Een aantal
stenen in de onderste lagen kan daardoor grijs blijven.
Wanneer bij de leerlingen een toets wordt afgenomen, wordt het rekenmuurtje gevuld (zie
afbeelding). Aan de kleuren van de stenen kunt u zien welke toetsen zijn afgenomen.

Voor de screeningstoets (powertoets) geldt;
Rood betekent dat dit type som onvoldoende wordt beheerst.
Geel betekent dat dit type som voldoende wordt beheerst.
Lichtgroen betekent dat dit type som goed wordt beheerst.
Voor de automatiseringstoets (speedtoets) geldt:
Donkergroen betekent dat deze sommen goed zijn geautomatiseerd.
Er zijn verschillende apps te vinden waarmee uw kind kunt oefenen. De apps Garfield count me in en
Rekenblobs sluiten goed aan bij de Bareka rekentoets.

