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Agenda 
 
8 feb:  sluiting ouder tevreden-

heidspeiling 

11 feb:  Studiedag team. Alle kin-

deren zijn vrij. 

12 feb:  Inschrijven voortgangs- 

gesprek met leerkracht van uw 

kind 

18-22 feb: voorjaarsvakantie 

28 feb: start Spaanse lessen 

1 mrt: laatste dag inschrijven voort-
gangsgesprek met leerkracht van 

uw kind uit groep 2-7. 

8 mrt: Podium gr 1/2A, 4, 5 en 8 

aanvang: 11:00 uur 

Studiebieb 
Als tweede bijlage bij deze mail 
vindt u een folder van Studiebieb. 
Deze organisatie biedt huiswerk-

begeleiding, citotraining, bijles en 
dyslexiebehandeling. Indien u daar 
gebruik van wilt maken, kunt op 

contact opnemen met de Studie-
bieb. Contactgegevens vindt u in 

de folder. 

Ouder tevredenheid 
Uw stem telt mee! Wij ontvangen graag uw 

feedback om ons onderwijs aan uw kind te 
optimaliseren. Op 25 januari heeft u een 
mail met uitnodiging ontvangen om de te-

vredenheidspeiling voor ons in te vullen. U 
doet toch ook mee!? U kunt de vragenlijst tot 8 februari invullen. 
Alvast hartelijk bedankt voor de moeite. 

      Oproep 
De schoolbieb zoekt per direct (groot-
)ouders die één ochtend in de twee weken 
willen helpen in onze schoolbieb. We zijn 

open op donderdag- en vrijdagochtend van 
half 9 tot half 10. Als u het leuk vindt om 

kinderen aan het lezen te helpen, geef dat 
dan door aan juf Monique van groep 1/2a of 
       aan meester Robert. 

Inschrijven voortgangsgesprekken groep 2 t/m 7 
Vanaf 12 februari kunt u zich inschrijven voor een gesprek met de 
leerkracht over de vorderingen van uw kind(eren) uit groep 2 t/m 7.  
Deze gesprekken staan gepland op  14 en 19 maart. Wij verwachten 

alle ouders op gesprek. Van groep 5 t/m 7 zijn ook de kinderen van 
harte uitgenodigd deel te nemen aan dit gesprek. 
Wilt u zich a.u.b.  inschrijven voor 1 maart? Indien u zich op 1 maart 

nog niet heeft ingeschreven,  zullen wij dit voor u doen.  
Staking 15 maart 
Op 15 maart staat een staking gepland, aangekondigd door de on-
derwijsbonden. Zodra wij duidelijk hebben hoe groot de stakingsbe-

reidheid is op Dik Trom, informeren wij u daarover. Uiterlijk 11 fe-
bruari ontvangt u daarover bericht.  U kunt er wel alvast rekening 
mee houden dat de school mogelijk dicht is deze dag!  

 
Datum Podium is gewijzigd.  In verband met de mogelijke staking op 15 maart, is 

het podium uit voorzorg verplaatst naar 8 maart 11:00 uur voor groep  1/2A, 

 4, 5 en 8 



 

 

 

 

Opnames voor energizers 
Op 25 januari zijn de opnames ge-
weest van de energizers voor de 

groepen 5 t/m 8. De kinderen heb-
ben reuze enthousiast meegedaan. 
Het werd heel leuk begeleid en uit-

gevoerd door acteur en danser Juvat 
Westendorp. Hij deed dit erg leuk 

met de kinderen. Het was een ge-

weldige ochtend! 

Ouders bedankt! 
Bij deze wil ik de ouders uit groep 4 
bedanken. Vandaag  is de leer-
kracht uit groep 4 ziek en helaas 

geen vervanging beschikbaar, zowel 
intern als extern niet.  Op dat mo-
ment is het pijnlijk duidelijk dat er 

geen les verzorgd kan worden aan 
de groep. Na een bericht aan de ou-
ders met het verzoek om de kinderen 

vandaag thuis te houden,  is daar 
door alle ouders  heel snel en flexi-

bel mee omgegaan en zijn bijna alle 
kinderen thuis opgevangen. Heel 
hartelijk bedankt voor jullie mede-

werking in deze. 

 

 

Daltonnieuws  
 

Pilots 
 

Bij ons op school wordt regelmatig gewerkt met ‘pilots’, omdat we 
ons Daltononderwijs in ontwikkeling willen houden. 
Doordat wij hiermee werken is het goed mogelijk dat u in de ver-

schillende groepen hier iets van terug ziet. 
 
Wat is een pilot 

Een pilot is een uitprobeersel om het Daltononderwijs te verbete-
ren of veranderen op de volgende gebieden: 

zelfstandigheid 
samenwerken 
verantwoordelijkheid (eigenaarschap) 

reflectie 
effectiviteit 

 

Hoe gaan we met een pilot om? 

De leerkracht bespreekt zijn/haar pilotplannen met de dalton-

coördinator en directie en houdt hen op de hoogte van de plannen. 

Na een periode van uitproberen, beslist de leerkracht of het de 

moeite waard is om het te delen met het team. Wanneer de leer-

kracht wil dat dit gedeeld wordt, dan geeft hij/zij dit aan bij de 

directie. De directie zorgt dat het op een vergadering ter sprake 

komt. 

 
 

Voorbeeld van een pilot:  
 
Groepsdoelen weergeven op bord 

In een aantal groepen wordt het gemiddelde van de toetsen van 
spelling, woordenschat en tafelsommen op het bord in een grafiek 

weergegeven. 
Net als in groep 5 wordt er elke week een blad met keersommen 
gemaakt. Wij rekenen echter het groepsgemiddelde uit en elke 

leerling houdt zijn of haar eigen groei in een eigen grafiek bij. Als 
het doel behaald is, wordt er in overleg een nieuw doel afgespro-
ken. 

Kinderen worden merkbaar enthousiast van groei. Dat geldt zowel 

voor het groepsgemiddelde, als voor de persoonlijke groei. Regel-

matig wordt de leerkracht op de hoogte gebracht door blije kin-

deren. 


