
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Een mooie zomer…..! 
Vanaf maandag mogen we weer beginnen. We hebben er als team weer veel zin in. 
We zullen als school enkele onderwijskeuzes die afgelopen schooljaar zijn ontworpen uit gaan rollen. In deze 
courant treft u enkele versterkingen, doelgericht ontwikkelen en doelengesprekken, van het onderwijs aan.  
 

Ik wil u en uw kinderen een mooi schooljaar toewensen. Een jaar waarin de kinderen wederom zelfbewust 
mogen beleven in een omgeving die geborgenheid biedt. Wij vinden dat kinderen ‘samen hun eigen weg’ 
moeten vinden en hierin nieuwsgierig zijn en de uitdaging van onderzoeken, ontwerpen en ontdekken 
aangaan. Wij zijn blij dat de kinderen dit samen met ons als team doen. De inzet is dat ieder kind weer verder 
komt in zijn eigen groei en dat de kinderen met plezier naar school komen. En hier zullen we als team Dé 
Zandberg elke dag ontzettend ons best voor doen. 
 

Hans Staps, directeur KBS De Zandberg 

 
Enkele startzaken……… 

Meet & Greet vanaf 08.30 uur! 
Maandag zullen wij als team om 08.30 uur buiten op het schoolplein staan. De groepen 1/2 op het 
kleuterplein, op het deel rond de tafeltennistafel de groepen 3, 4 en 5 en op het achterplein de groepen 6, 7 
en 8. U heeft de gelegenheid de hand te schudden met de nieuwe leerkracht. Om 08.45 uur, of mogelijk 
eerder als de klas compleet is, zullen de kinderen met hun leerkracht naar binnen gaan. Net zoals vorig 
schooljaar mogen de ouders van de groepen 1/2 via de hoofdingang met hun kind meelopen tot de klas. 
In de eerste schoolweek, uitgezonderd maandagochtend, begrijpen wij dat uw kind aan u zijn/haar nieuwe 
klas wil laten zien.  

Vanaf groep  #bewustekeuze 
Het lijkt een ideaal moment, even de klas binnenlopen tijdens de ontvangst aan het begin van de dag om te 
informeren hoe het staat met de ontwikkeling van het lezen, schrijven, rekenen, sociale ontwikkeling van uw 
kind. Of even een ‘korte’ boodschap door te komen geven. Echter de leerkracht van uw kind gebruikt de 
ontvangst onder andere om de onderlinge relatie met uw kind te versterken. Voor ons als leerkrachten is de 
ontvangst een moment met een gouden randje, een praatje maken met de leerling, een hulpvraag 
beantwoorden, feliciteren met een zwemdiploma of een gewonnen toernooi, een observatie uitvoeren, etc. 
Daarnaast gebruikt de leerkracht de ontvangst ook voor pre- en re-teaching, als uit het nagekeken werk 
gebleken is dat iemand een onderdeel van de lesstof niet begrepen heeft dan is dit een ideaal moment om de 
stof nogmaals uit te leggen. Tot slot is het voor de kinderen een prettig moment om weer even te wennen 
aan het klassenklimaat. Na thuis de start van een nieuwe dag te hebben gehad, hebben zij de gelegenheid om 
even rustig binnen te komen en met een klasgenoot een spelletje te spelen, even hun verhaal aan de 
leerkracht vertellen, een tekening of knutsel van de voorgaande dag (of ochtend) afmaken. 
Kortom een stukje figuurlijk én letterlijk loslaten bij aanvang van de schooldag van uw kind! 
 

Ingang tot het schoolgebouw 
- De hoofdingang is de ingang voor alle kinderen van de groepen 1/2. 
- De 2e ingang, gezien vanaf de hoofdingang, is de ingang voor de groepen 3, 4 en 5. 
- De 3e ingang, de ingang bij het nieuwste gedeelte van de school, is de ingang voor de groepen 6, 7 en 8. 
 

Jaarplanning en Sport- & Muziekrooster 
In de bijlage treft u de jaarplanning 2017 – 2018 en het sport- en muziekrooster aan. De groepen 5 hebben 
het eerste half jaar muziek. Op de helft van het schooljaar starten de groepen 3 met muziekles. 
De jaarplanning ontvangt uw kind ook nog op papier. 
  

Dé ZANDBERG COURANT 
‘starteditie’ 

Vrijdag 
25 augustus 2017 

Jaargang 3 – Nummer 1 
 
 

Volgende edities: 
14 sept – 12 okt – 9 nov – 14 dec 
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12 september 2017 INFORMATIEAVOND KBS Dé Zandberg ; 17.30uur – 19.00 uur 
Op dinsdag 12 september is de informatieavond. Er is een open inloop tussen 17.30 uur – 19.00 uur, met 
binnen deze tijd een vast contactmoment met de leerkracht in de klas. Het centrale moment voor de groepen 
1/2, 5 en 6 is om 17.45 uur en voor de groepen 3, 4, 7 en 8 om 18.30 uur. Tijdens het informatiemoment in de 
klas kunt u kennismaken met de juf of meneer, zullen er algemene ‘klassenzaken’ aangereikt worden, 
vertellen we iets over de ouderportal, doelengesprekken en doelgericht ontwikkelen en is er tijd voor de 
contactouder. Er zullen verder in de multifunctionele ruimte diverse informatie stands zijn van OR, MR, 
Ondersteuning, Spiegelklas, Zandberg Academie, CJG en Kober. En u bent natuurlijk vrij om de school te 
bezichtigen. Wij vinden het fijn als u samen met uw kind naar de informatieavond komt. Tijdens het vaste 
contactmoment met de leerkracht in de klas, kan één ouder het informatiemoment in de klas bezoeken en de 
andere ouder kan dan bij uw kind blijven (school nog bezichtigen, buiten op het schoolplein spelen of mogelijk 
al terug naar huis gaan). Ook zullen we, voor die ouders die slechts alleen kunnen komen, een soort ‘Ikea 
Småland’ in de gymzaal inrichten. Deze ouders kunnen hun kind vóór het informatiemoment in de klas bij 
SᾅndBἓrg Speulland’ afgeven en na afloop weer ophalen. 
Dus noteert u 12 september in uw agenda? 
 

De Gouden Weken 
De eerste weken van een schooljaar zijn belangrijk voor een groep. Een goede sfeer is prettig voor leerlingen, 
leerkrachten én ouders. In de weken na de zomervakantie geven wij daarom extra aandacht aan positieve 
groepsvorming en oudercontact. Deze weken worden ook wel de Gouden Weken genoemd.  
Tijdens de Gouden Weken worden er klassikaal positieve groepsregels geformuleerd. Daarnaast worden er 
dagelijks “energizers” gedaan en is er aandacht voor coöperatief leren, waarbij samenwerken centraal staat. 
Zo zorgen we met zijn allen voor een positieve en fijne start van het nieuwe schooljaar! 
 

Doelgericht ontwikkelen op KBS De Zandberg 
Steeds meer basisscholen geven hun onderwijs op gebied van wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis 
en natuur) en kunstzinnige oriëntatie (tekenen, drama en muziek) op een andere manier vorm. Passend bij de 
tijd waarin we leven en bij de leerlingen waarmee we dagelijks mogen werken. Er zijn de laatste jaren 
verschillende methodieken op de markt gekomen die hierop inspelen, maar het is ook mogelijk een eigen 
aanpak uit te werken. Dit laatste doen wij op De Zandberg. 
Iedere jaargroep op De Zandberg zal vanaf dit schooljaar jaarlijks vijf thema's behandelen. Aan ieder thema 
zijn concrete doelen gekoppeld. De leerkrachten uit de jaargroepen geven vanuit deze doelen hun eigen 
thema's vorm. Hierbij worden de traditionele methoden gebruikt, maar ook andere bronnen (zelf ontworpen 
lesmateriaal, school-tv, internet, uw inbreng, etc.).  
                                                                         
In de praktijk betekent dit dat we vaker 
andersoortige opdrachten en activiteiten 
aanbieden, met volop ruimte voor eigen 
inbreng en de vaardigheden van de 21e 
eeuw. We gebruiken hierbij de cyclus 
'zelfbewust beleven' als houvast.           
(zie de afbeelding hiernaast) 

 
 

  

Kijk voor het aanbod van de thema’s en 
bijbehorende doelen op : 
www.doelgerichtontwikkelen.nl  
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Drie doelengesprekken, ouderportal en twee rapporten 
In schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 werd er aan de kinderen en hun ouders 3x per jaar een rapport 
verstrekt. Aan deze rapportage (en uitdraai LVS) waren drie 10 minuten gesprekken gekoppeld. Met de ervaringen 
van deze twee schooljaren, de input van de uitgezette enquête (juni 2016 ouders en oktober 2016 personeel) én de 
ontwikkelingsfase van de school, zullen we de gespreksmomenten en bijbehorende rapportage op onderstaande 
wijze en onderbouwing gaan invullen. 
 

In onze cultuur is een rapport, voor zowel ouders als kinderen, een ijkmoment. Op deze manier krijgen zij voor 
zichzelf een beeld hoe de ontwikkeling van het kind verloopt en of deze overeenkomt met de verwachtingen die 
ouders, school en het kind zelf hebben. Ook voor de school is het een ijkmoment. Dit om te kijken of het aanbod de 
gewenste resultaten oplevert en om eventuele knelpunten te onderkennen. Op deze manier kunnen de 
leerkrachten de onderwijsarrangementen benutten en aanpassen indien wenselijk.  
 

In de nieuwe structuur worden er drie formele gespreksmomenten gepland in de groepen 1 t/m 7, uitzondering 
daarop is groep 8 met 2 gespreksmomenten. De rapportage vindt twee maal per jaar plaats in de groepen 1 t/m 8.  

Rapportage is zoals aangegeven een ijkmoment voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Het geeft inzicht in de 
stand van zaken m.b.t. de gezamenlijk gestelde doelen. Kinderen en leerkrachten hebben een aantal maanden 
nodig om aan die gestelde doelen te werken. Leerkrachten moeten leerstof aanbieden en kinderen moeten 
deze ontvangen en eigen maken. Januari/Februari is een goed moment om te bekijken, bespreken en herijken 
wat al die inspanningen hebben opgeleverd. Er zijn dan voldoende tussenmetingen (lees: methode-toetsen, 
LVS toetsen en andere ontwikkelingen) geweest om dat gefundeerd te kunnen doen en de doelen bij te stellen. 
Van februari tot juli wordt hier weer hard aan gewerkt en ligt het ijkmoment aan het eind van het schooljaar. 
 

Omdat wij als school gaan werken met de OUDERPORTAL hebben ouders door het jaar heen inzicht in de behaalde 
resultaten en is het rapportagemoment een onderdeel van de doelengesprekken in jan/feb en juni/juli. 
 

Uitgaande van bovenstaande afspraken ziet de planning er als volgt uit;  
 

28 september en 3 oktober : 1e 10 minutengesprekken  1e doelengesprek 
Het doel van dit gesprek is kennis maken met elkaar en informatie over/met de leerling delen.  
De groepen 1 t/m 5 voeren het gesprek met alleen de ouders.  
De groepen 6 t/m 8 voeren een LOL-gesprek (leerling-ouder-leerkracht).  
Na het eerste 10-minutengesprek wordt de ouderportal open gezet. 
 

26 januari : rapport mee naar huis 
 

1 en 6 februari : 2e 10 minutengesprekken 
Het doel van dit gesprek is om de ontwikkeling van het kind te bespreken. Hierbij gebruiken we de resultaten op 
het rapport (methodepunten en SEO) en de uitslagen van het LVS. 
Bij de groepen 8 wordt ook het advies voor het voortgezet onderwijs gegeven.  
In groep 3 t/m 8 wordt de ontwikkeling voorafgaand aan de 10 minuten gesprekken met het kind besproken 
middels een doelengesprek in de klas. Hierbij maken we gebruik van het rapport. Bij de groepen 6 t/m 8 zijn ook de 
doelen vanuit het LOL-gesprek een basis voor het gesprek.  
De groepen 1 t/m 8 voeren het tweede gesprek met alleen de ouders.  
 

22 juni : rapport mee naar huis 
 

26 en 28 juni : 3e 10 minutengesprekken 
Doel en uitvoering is gelijk aan het 2e 10 minutengesprek. 
De groepen 1 t/m 6 voeren het tweede gesprek met alleen de ouders.  
De groepen 7 voeren het derde gesprek met ouders én leerling i.v.m. het pré advies V.O. 
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Werkpanel onderzoek ‘schooltijden’ 
Zoals aangekondigd in het vorige schooljaar gaan we een werkpanel formeren om verder onderzoek te doen 
om een goed beeld te krijgen aangaande ‘schooltijden’. We zullen binnen dit panel starten met gesprekken 
met scholen die een zelfde proces hebben doorgemaakt en al een besluit hebben genomen om hun 
schooltijden al dan niet te wijzigen. We willen bij hen informeren hoe dat proces is gegaan, welke leerpunten 
zij hebben voor ons, welke leerpunten zij hebben ervaren voor de kinderen, de leerkrachten, de ouders en 
andere betrokkenen als bijvoorbeeld BSO en sportclubs. De uitkomsten van deze onderzoeken helpen de 
school bij het nemen van een uiteindelijke beslissing over de schooltijden. 
Via de Zandbergcourant wordt u op de hoogte gehouden van de verschillende mijlpalen in het onderzoek dat 
we gaan doen. Zoals u eerder heeft kunnen lezen, is dit onderzoek niet mogelijk zonder uw hulp! Er hebben 
zich inmiddels al enkele ouders aangemeld om zitting te nemen in het werkpanel. Wilt u zich ook nog 
aanmelden? Stuur dan een mail naar de MR kbsdezandberg_mr@inos.nl. 
 

 
Belangrijke data 
- 1e schoolweek: luizencontrole 
- Maandag 4 september: MR 1 
- Dinsdag 5 september: contactouder INFO avond 
- Woensdag 6 september: spreekuur CJG 
- Dinsdag 12 september: informatieavond KBS Dé Zandberg 17.30 uur – 19.00 uur 

Centraal moment in de klas  groepen 1/2, 5 en 6 : 17.45 uur 
Centraal moment in de klas  groepen 3, 4, 7 en 8 : 18.30 uur 

- 19 september: OR 1 en Algemene Ledenvergadering 
- Woensdag 20 september: spreekuur CJG 
- Donderdag 21 september: studiedag, leerlingen vrij 
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