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Portfolio/Rapport en 10 minutengesprekken
Vrijdag 21 februari krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 hun portfolio/rapport mee. In de week
van 2-6 maart vinden op school hun 10 minutengesprek plaats. De kinderen van groep 5-8 zijn
welkom bij deze gesprekken! De kinderen van groep 7 krijgen tijdens hun 10 minuten gesprek
een indicatie mee voor hun niveau na groep 8. We noemen dit een indicatie, omdat ze pas
halverwege groep 7 zitten en ze nog aan hun eigen doelen kunnen gaan werken tot de tijd dat ze
in groep 8 in februari hun definitieve advies krijgen.
Vanaf 17 februari staat Parro open om in te schrijven voor een gesprek voor de gezinnen met
meerdere schoolgaande kinderen en vanaf woensdag 19 februari voor alle andere gezinnen.
Aandacht voor goed gedrag
Voor de kerstvakantie stond onderstaand stukje in de nieuwsbrief.
In de laatste teamvergaderingen hebben we met al het personeel gesproken over welke
verwachtingen wij van elkaar en van de kinderen hebben over de omgang met elkaar. Naar
aanleiding daarvan willen we duidelijker maken wat belangrijke afspraken zijn in de school.
De 3 afspraken die we gaan hanteren zijn als volgt:
1. Praat op een rustige en vriendelijke manier, dan werken we met plezier.
2. We doen elkaar geen pijn, want dan voelen we ons allemaal fijn.
3. Wees zuinig op het materiaal, het is van ons allemaal.
Door actief te oefenen in de klassen met de drie schoolafspraken en
elkaar erop aan te spreken, werken we aan het nog verder verbeteren
van een veilig pedagogisch klimaat.
Om visueel te maken voor iedereen welk gedrag we graag willen zien
hebben we dat vormgegeven door middel van de cirkel met daarin de 3
schoolafspraken.
Mocht het kinderen niet lukken om zich aan deze afspraken te houden,
dan maken we duidelijk met de gedragsladder hoe we hiermee omgaan.
De ladder geeft de leerkracht de mogelijkheid om duidelijk te maken
aan de kinderen wat er van hen verwacht wordt en wat zij kunnen doen
om gedrag te veranderen. Doel is om alle kinderen terug te laten keren in de onderste laag van
gewenst gedrag; “Je houdt je aan de schoolafspraken”.
Korte lijnen met jullie als ouders en/of verzorgers zijn daarin belangrijk. Wij willen er graag
samen met jullie voor zorgen dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen. Aandacht voor de
schoolafspraken zowel op school en ook thuis is daarin heel belangrijk.

Samenloop voor Hoop
Samenloop voor Hoop is een 24-uursloop waar in
estafettevorm 24 uur lang mensen een bepaald
parcours wandelen om geld op te halen voor het KWF.
Het is een mooi, sfeervol evenement waarbij, naast het
wandelen, allerlei activiteiten te doen en te zien zijn. In
de avond en nacht is het parcours verlicht met
honderden kaarsenzakken die ieder een overledene of
overlever vertegenwoordigen.
Zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020 doet onze school voor de tweede keer met een eigen team
mee aan de Samenloop voor Hoop. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste lopers! Wilt u
graag (samen met iemand) een uurtje (of meer) meelopen voor het goede doel? Geef u dan op via
onderstaande link. Team De Mare is team nummer 14. Deelname kost E 15,= per persoon.
We hopen weer genoeg deelnemers te hebben om de 24 uur vol te krijgen!
Teamoverzicht
De Samenloop team-captains::Doycke, Esther, Caroline
Zij-instroomprogramma van SCOPE
Ons bestuur is zich zeer bewust van het lerarentekort net als de andere besturen binnen Alphen
aan den Rijn. Daarom hebben de besturen het initiatief genomen om ruimte te gaan bieden aan
mensen die een carrièreswitch willen maken.
Op dit moment zijn we bezig met het werven van geïnteresseerde en geschikte kandidaten voor
het zij instroom traject.
Op 11 en 13 februari vinden de speeddates plaats met de diverse besturen (Morgenwijzer, Wij de
Venen, de Groeiling en Scope). Tijdens deze speeddates gaan de mogelijke zij instromers in
gesprek met de, door hen aangegeven, besturen. Zie dit als een kort sollicitatiegesprek. Naar
aanleiding van deze gesprekken worden er mogelijk tweede gesprekken gevoerd, waarna het
voortraject om toegelaten te worden tot de opleiding in gang gezet wordt. Hierbij moet er een
portfolio geschreven worden en wordt er een praktijk en theorie assessment afgenomen. Voor de
meivakantie hopen we alles rond te hebben en duidelijk te hebben welke zij instromer(s) bij
Scope in dienst komen, zodat er tijd genoeg is om een geschikte match te vinden tussen school
een en zij instromer.
Mocht u geïnteresseerd zijn voor het zij instroom traject, dan kunt u zich inschrijven via
bijgevoegde link. deze link
Voor meer informatie over het traject kunt u contact opnemen met Margriet van Holstein,
coördinator RTC kernteam. 06-40089341
AGENDA
10-13 februari
Woensdag 19 februari
Vrijdag 21 februari
22 februari -1 maart
2 maart- 5 maart
Zondag 29 maart
Donderdag 2 april
Donderdag 18 juni

10 minutengesprekken groep 6-8 en 8A
“Samen in de groep” groep 6a en 6b
Continurooster
Voorjaarsvakantie
10 minutengesprekken groep 1-7
Scholendienst in zalencentrum De Bron
Afsluiting projectweken.
Studiedag, alle kinderen zijn vrij

