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SAVE THE DATE: 
 
Datum: Activiteit: Bijzonderheden: 
30 januari 2019 Studiemiddag Team  

Missie-visie traject 
 

1 februari 2019 Afsluiting voorleesdagen  
4 februari 2019 Voorlichting  

MijnSchool ouderportaal 
18.45 uur t/m 20.30 uur  
voor alle ouders 

5 februari 2019 Start ouderportaal MijnSchool Alle ouders krijgen via de email 
een account toegestuurd om te 
activeren 

11 februari 2019 Oudercontactavond Uitnodiging volgt nog 
12 februari 2019 Oudercontactavond  
13 februari 2019 Schoolfotograaf  
15 februari 2019 Rapporten mee  
16 februari t/m 24 februari Voorjaarsvakantie  

 
 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
Voor u ligt alweer de vijfde maandbrief. Middels de maandbrief informeren wij u maandelijks over 
activiteiten die op school hebben plaatsgevonden en gaan plaats vinden. Ook informeren we u over 
lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen. Let op: Vanaf 5 februari 2019 veranderd dit! Vanaf 5 februari 
2019 verschijnt er geen maandbrief meer en wordt u geïnformeerd via het ouderportaal MijnSchool. 
Nadere informatie hierover vindt u in deze maandbrief.  
 
  

OBS De Wiekslag 

Veurste Rou 4 

9697 RZ BLIJHAM 

 

T: 0597-562070 

E: obsdewiekslag@sooog.nl   

W: www.obs-dewiekslag.nl 

Schoolcoördinator: Madelon Klaassens 

E: m.klaassens@sooog.nl 
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Schoolfotograaf 
Op woensdag 13 februari komt de schoolfotograaf op obs De 
Wiekslag. Op de ochtend worden er groepsfoto’s en individuele 
foto’s gemaakt. Na schooltijd vanaf 12.15 uur is er een 
mogelijkheid voor het maken van foto’s met broertjes en zusjes.  
Om deze dag op een goede manier te laten verlopen zijn we op 
zoek naar 3 hulpouders die de fotograaf wil helpen en 
ondersteunen. U kunt zich hiervoor opgeven via de mail: 
m.klaassens@sooog.nl en of bij Madelon Klaassens en de 
groepsleerkrachten van uw kind(eren).  
 

Aanschaf ICT-middelen 
Om ons onderwijs nog verder te optimaliseren met het 
oog op de toekomst hebben we op obs De Wiekslag 
besloten om over te gaan op het aanschaffen van 
Chrome-books. Door de aanschaf van Chrome-books 
kunnen we ons onderwijs gericht op de toekomst nog 
verder optimaliseren. 
 
Ouderschapsverlof Sylvia Baas gr. 5/6 
Juf Sylvia Baas is heerlijk aan het genieten van haar ouderschapsverlof. Af en toe komt juf Sylvia ook even 
langs om te buurten wat wij allen heel gezellig vinden. Vanaf 22 maart zal Sylvia Baas haar lesgevende 
taken in groep 5/6 weer oppakken. 
 
Studiemiddag missie-visie traject Natuurlijk leren 
Op 9 januari 2019 hebben we een vervolg gegeven aan onze missie-visie traject onder leiding van Arsène 
Francot en Truus Römgens (www.natuurlijkleren.org). In dit traject ontwikkelen we een missie en visie 
voor De Wiekslag. De missie en visie wordt gebaseerd op een gezamenlijke set aan normen en waarden, de 
huidige maatschappelijke ontwikkelingen en gericht op de toekomst. Tijdens de studiedagen staan de 
21eeeuwse vaardigheden, beter onderwijs door breinkennis en ‘Five minds of the future’ centraal.  

 
 
MijnSchool ouderportaal 
Als school vinden wij het belangrijk om op een duidelijke en eenvoudige manier met onze ouders te 
communiceren. Tot nu toe informeerden we u via de email met maandelijkse nieuwsbrieven,  
e-mailberichten, papieren brieven enzovoort. Hier komt binnenkort verandering in! 
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Ouderportaal MijnSchool 
Vanaf 5 februari 2019 starten wij met het ouderportaal MijnSchool. 
Via het ouderportaal zullen we u op de hoogte houden van al het 
schoolnieuws. In het portaal vindt u berichten, fotoalbums, een 
kalender en uitnodigingen voor oudergesprekken enzovoort. Verder 
kunt u er wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld bij verhuizing en of 
emailadres en telefoonnummers. Voor nadere informatie over 
MijnSchool verwijs ik u naar www.mijnschool.nl. 
 
Hoe log ik in? 
U krijgt een eigen account voor het ouderportaal. Op 5 februari 2019 
ontvangt u een e-mail met daarin een activatielink en inloggegevens. 
Door op de link te klikken activeert u uw account. Daarna kunt u 
inloggen met de inloggegevens. Wijzig zo snel mogelijk na inloggen uw wachtwoord; klik rechtsboven in 
het portaal op uw naam, kies ‘Mijn account’ en ga dan naar ‘Wachtwoord’.  
Vanaf 5 februari 2019 kunt u via https://11uz00.mijnschool.nl/mijnschool/ naar de loginpagina gaan. 
 
Voorlichting MijnSchool ouderportaal 
Om alle ouders op weg te helpen met het gebruik van MijnSchool organiseert obs De Wiekslag op 
maandag 4 februari 2019 een voorlichting over het te gebruiken Ouderportaal. Op deze avond krijgt u een 
uitgebreide uitleg over MijnSchool en het gebruik ervan. 
 
Middels de uitnodigingsbrief die aan u kinderen wordt uitgedeeld kunt u zich hiervoor opgeven.  
Graag opgavestrookjes voor vrijdag 1 februari 2019 inleveren. 

 
Cito-toetsen gr. 3 t/m 8 
De onderstaande Cito toetsen worden afgenomen in de groepen  
3 t/m 8. 
 
De volgende toetsen worden afgenomen: 
•Cito Rekenen en wiskunde 
•Cito Begrijpend lezen vanaf groep 4 
•Cito Spelling 
•Cito Woordenschat 
•AVI en DMT 
 

Voor de afname van de toetsen nemen wij een tijdspad van 14 januari t/m 30 januari 2019 met eventueel 
wat uitloop wanneer dit noodzakelijk is. De leerkrachten hebben voor hun eigen groep een planning 
gemaakt van de afname van toetsen. Dit is dus per groep verschillend. De afname van de toetsen is dus 
aangepast op het programma en behoeften van elke groep. 
 
De Cito-toetsen zijn uitgebreider en langer dan de toetsen uit de methode. Cito is een organisatie die 
gespecialiseerd is in het samenstellen van toetsen. Met de Cito-toetsen wordt tweemaal per jaar, per 
lesstofonderdeel, onder meer vastgesteld: 

•of een kind zich goed ontwikkelt als je kijkt naar de uitslagen van de vorige toetsen.  
(Of er sprake is van groei) 
•of een kind zich goed ontwikkelt in vergelijking met leeftijdsgenoten. 
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Een Cito-toets, waarvan de uitslagen opgeslagen worden in het leerlingvolgsysteem, is dus een 
meetinstrument voor de lange termijn. Je kunt er de ontwikkeling van een kind mee volgen. Deze toetsen 
vormen een stukje van de puzzel om te zien hoe het met de leerling gaat op school. De leerkrachten 
maken, indien nodig, ook een analyse van de Cito-toetsen om beter in te spelen op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. Een kind maakt steeds de Cito van het jaar waarin het zit. Zit uw kind bijvoorbeeld in 
middengroep 4, wordt Cito M4 afgenomen. Einde schooljaar is dan E4. Sommige leerlingen krijgen een 
andere toets. De toets is dan afgestemd op de specifieke behoeften van uw kind. 
 
Op de volgende website vindt u, indien gewenst, meer informatie hierover: 
https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/cito-toetsen/leerlingvolgsysteem/ 
 
Indien u vragen heeft over de Cito-toetsen bent u uiteraard altijd welkom voor een toelichting. 
 
Geen CITO toetsen meer in de groepen 1 en 2 
In naleving van het regeerakkoord t.a.v. kleutertoetsen van 6 juli 2018 heeft obs De Wiekslag besloten 
geen cito toetsen meer af te nemen bij de groepen 1 en 2. Volgens het kabinet en De Wiekslag past het 
niet bij de ontwikkeling van kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Kleuters 
ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Een toets met een opgavenboekje, pen en papier in de 
schoolbanken doet daar geen recht aan.  
Kleuters leren elke dag iets nieuws: kleuren, tekenen, motorieke ontwikkeling, maar ook het leggen van 
sociaal contact en het maken van vriendjes hoort daarbij. Voor de leerkrachten van de groepen 1/2 is het 
belangrijk om die ontwikkeling te kunnen volgen. Maar met de schoolse toetsen voor de kinderen van 
groepen 1 en 2 zijn wij niet tevreden. De toetsen zijn te veel een momentopname en kunnen daardoor een 
vertekend beeld geven. We volgen de ontwikkeling van de kinderen in de groepen 1 en 2 nauwgezet door 
middel van een kind observatiesysteem: ParnasSys leerlijnen jonge kind. Daarnaast zijn we nog in overleg 
welke aanvullende toetsen we gaan afnemen betreffend beginnende geletterdheid en beginnende 
gecijferdheid. Informatie hierover volgt later. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
Voldoet obs De Wiekslag aan uw verwachtingen? Wat gaat goed 
en wat kan beter? Voor ons is het erg belangrijk om uw mening 
over een aantal zaken te weten zodat wij voortdurend alert 
kunnen blijven op de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom voeren 
wij een tevredenheidsonderzoek uit. Voor dit 
tevredenheidsonderzoek vragen wij uw medewerking. Binnenkort 
(februari) ontvangt u via de mail een uitnodiging voor het invullen 
van een tevredenheidsonderzoek.  
 
Wat vragen wij van u?  
Wij vragen u vriendelijk om uw mening over onze school en ons onderwijs met ons te delen. Dat kunt u 
doen door via een link, die u binnenkort ontvangt, een vragenlijst in te vullen. Heeft u meerdere kinderen, 
vult u dan alstublieft per gezin de vragenlijst slechts eenmaal in en houdt u daarbij uw oudste kind op onze 
school in gedachten.  
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Wat gebeurt er met de resultaten?  
De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden tot personen of e-
mailadressen. Na afloop van het onderzoek wordt u geïnformeerd over de resultaten.  
 
Protocol voorkoming lesuitval 
Het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs is een toenemend probleem 
aan het worden. Ook binnen de organisatie van obs De Wiekslag komt het voor dat de schoolcoördinator 
geen vervangers kan vinden. 
Hieronder wordt een overzicht van stappen aangegeven hoe obs De Wiekslag stappen onderneemt bij 
ziekte of verlof van de leerkrachten en er geen vervanging gevonden kan worden. Uitgangspunt hierbij is 
altijd om lesuitval te voorkomen. 
 
Stap 1: De eerste twee dagen zonder invaller gaan wij de groepen combineren waar mogelijk. Bij het 
combineren van groepen zullen wij telkens kijken om welke groepen het gaat, welke leerkrachten deze 
groepen lesgeven en voor welke groep zij dan uiteindelijk gaan invallen. 
Stap 1 doen we bewust op twee dagen omdat we dan ruimschoots de tijd hebben om voor andere 
oplossingen te zorgen. We stellen ouders direct op de hoogte van het invallersprobleem. Het probleem 
lossen we in eerste instantie “intern” op zodat de voortgang zoveel mogelijk gegarandeerd blijft. Mochten 
we na twee dagen nog geen oplossing hebben gevonden dan zullen we overgaan tot stap 2. 
 
Vanwege veiligheidsoverwegingen, zijn wij in staat om maximaal 1 groep gedurende een dag op te vangen. 
Wanneer er sprake is van meerdere leerkrachten die ziek zijn dan zullen we direct over moeten gaan naar 
stap 2.    

 
Vanaf de derde dag dienen de ouders zelf zorg te dragen voor de opvang 
van hun kinderen. De Wiekslag heeft geen personeel over om kinderen op 
te vangen.  
 
Stap 2: Wanneer er geen mogelijkheden en aanvaardbare oplossing is 
gevonden zullen we de groep van de desbetreffende zieke collega 
thuislaten*. Met daarbij de afspraken: 
In eerste instantie voor een periode van minimaal een dag. 
Alleen in uiterste geval wanneer er geen ander mogelijkheden zijn. 
De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 
 
Stap 3: Indien er sprake is van een langere periode zonder invaller dan 
zullen we overgaan tot het naar huis sturen van afwisselende groepen. 

Hiermee voorkomen we dat niet steeds dezelfde groep thuis hoeft te blijven. Dit doen wij om zoveel 
mogelijk lesuren voor alle groepen te waarborgen en lesuitval te minimaliseren.  
Dit beleid en dit protocol zijn op schoolniveau vastgesteld en wordt opgenomen in de Schoolgids van 2019-
2020.  
 
* De hoofdinspectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer men een groep naar huis stuurt omdat er 
geen vervanging is, men moet kunnen aangeven zijn uiterste best te hebben gedaan om een invaller te 
krijgen of iets anders te regelen voor de groep. De uren hoeven op een later moment niet te worden 
gecompenseerd. 
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Oproep aan ouders betreft ziektevervanging 
Via deze weg de vraag of er ouders zijn met een 
lesbevoegdheid en of ouders iemand kennen met een 
lesbevoegdheid die zich beschikbaar wil stellen als 
invalleerkracht. Zij kunnen dan als invaller ingeschreven 
worden, mits zij ook een recente VOG kunnen overleggen. 
Graag bij Madelon Klaassens aangeven of u of iemand die u 
kent zich beschikbaar wil stellen als invaller. 
 
Daarnaast ook de vraag of er ouders zijn die vrijwillig opvang 
willen verlenen wanneer er geen invallers beschikbaar zijn. Dit 
onder supervisie van de leerkrachten en of directie. Wederom 
kunt u zich hiervoor opgeven bij Madelon Klaassens. 
 
Financieel jaarverslag OR 
Het financieel jaarverslag van de OR ligt klaar ter inzage. Dit kunt u inzien bij Madelon Klaassens. 

 
 
 
Isabel 
Juf Isabel heeft een andere baan! Gefeliciteerd juf Isabel.  
Woensdag zal juf Isabel daarom niet meer groep 1/2 rood 
ondersteunen. 
Juf Isabel is nog in twijfel of ze op donderdagmiddag groep 3 
blijft ondersteunen.  
 
 

 
B-FIT 
Smaaklessen in de klas  
Vanaf januari worden er in alle klassen 1 x per maand een smaakles gegeven in samenwerking met de B-fit 
coach.  
Smaaklessen is een lessenpakket over eten waarbij de leerlingen spelenderwijs leren over de herkomst van 
eten en gezondheid. Dit door middel van smaakproefjes, nieuw eten uitproberen en de wereld achter ons 
eten te ontdekken.  
Als je meer weet over je eten, krijg je er ook meer interesse in. En als je ervaart dat gezond en lekker 
samengaan, dan is gezond eten kiezen gemakkelijker.  
Kinderen zijn vaak grotere smaakavonturiers dan zij (en misschien ook u) dachten!  
 
OR 
En we zijn weer begonnen na de kerstvakantie! Het lijkt allemaal weer zo lang 
geleden. Fijn om iedereen weer te zien na alle kerstdiners en oliebollen. 
Als Ouderraad hebben we de eerste vergadering er ook al weer opzitten. En 
heeft onze penningmeester het weer druk gehad om de begroting voor dit 
jaar klaar te krijgen. Deze ligt ter inzage. 
Onze eerste activiteit als OR dit jaar is het verzorgen van het voorleesontbijt 
op woensdagochtend 23 januari.  
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Aan het begin van de ochtend worden de kinderen voorgelezen en na afloop staat het ontbijt voor hen 
klaar in de klas. 
In tussentijd zijn we ook al aan het brainstormen over het thema voor de disco die er weer aankomt op 
vrijdag 1 maart. Wordt vervolgd… 
Allemaal leuke dingen weer in het vooruitzicht! 
  
Voorleesontbijt 
Als start van De Nationale Voorleesdagen 2019 organiseerde De Wiekslag op woensdag 23 januari 
jongstleden, in samenwerking met de ouderraad, een geslaagd 
voorleesontbijt. De opening van deze feestelijke dag werd verricht 
door Marc de Vries, de voorleeskampioen van onze school. 
Tijdens deze editie van het voorleesontbijt hadden de kinderen van 
tevoren zelf gekozen waar ze naar wilden luisteren.  
De groepen 1 t/m 4 hadden de keus uit gedichtjes en rijmpjes over 
dieren, sprookjes, het prentenboek Kleine muis eet de maan en het 
Engelse prentenboek Elmer in the snow. Voor de groepen 5 t/m 8 
was er keus uit een verhaal in het Gronings, een Griekse mythe: 
Het houten paard, Superjuffie in de soep en De GVR (De Grote 
Vriendelijke Reus). Dankzij deze eigen inbreng merkten we plezier, 
aandacht en enthousiasme bij de kinderen. 
Na afloop werd er in alle groepen heerlijk gegeten van het gevarieerde ontbijt, aangeboden door de 
ouderraad. 
 
 


