
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data   
 

- Donderdag 4 juli: Laatste schooldag groepen 1 & 8 

- Vrijdag 5 juli: Laatste schooldag groepen 2 t/m 7, tot 12.00 uur 
- Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus: Zomervakantie 
- Maandag 19 augustus: 1e schooldag & luizencontrole 

- Woensdag 28 augustus: Brigadiersavond (19.30) 
- Maandag 2 september: Infoavond (nieuwe) contactouders & Algemene ledenvergadering OR 
- Informatieavond groep 1 t/m 4 (19.00-19.30) & groep 5 t/m 8 (19.45-20.15) 

- Vrijdag 13 september: Verkiezingen leerlingenraad 
- Maandag 16 september: Vergadering MR 
- Donderdag 19 september: Kennismakingsgesprek gesprek 3 t/m 6 & LOL-gesprek groepen 7 

- Dinsdag 24 september: Kennismakingsgesprek gesprek 3 t/m 6 & LOL-gesprek groepen 7 
 
 

Onderwerpen in deze Courant 
Een mooie zomer 

Gesprekken met leerlingen en ouders schooljaar 2019-2020 
Teaminfo: formatie extra 2019-2020 en uitzwaaien groep 8   
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Zomerdip!  

 

 

Een mooie zomer…..!  
Morgen 5 juli is het alweer de laatste schooldag op De Zandberg!  
Wederom is het schooljaar voorbij gevlogen en er viel weer genoeg te BELEVEN.  
De komende weken is er tijd om te ontspannen en heerlijk vakantie te vieren.  
Laten we hopen dat de zon net zo uitbundig blijft schijnen als de afgelopen weken. 
  
Het team van KBS De Zandberg heeft met liefde, passie en plezier met jullie kinderen gewerkt. Er is 
weer veel werk verzet; het doelgericht ontwikkelen heeft een tweede en succesvol jaar gekend. We 
zien dat het onderwijs bewuster wordt beleefd door zowel leerling als leerkracht. Ook het volgende 
jaar zullen er binnen ons onderwijsaanbod weer vele thema’s aan bod komen. Kijkt u eens op de 
website van onze school www.kbszandberg.nl en op www.doelgerichtontwikkelen.nl om te zien wat 
we doen en welke doelen we binnen bepaalde thema’s uitdiepen. Binnen dit onderwijsaanbod wordt 
gewerkt volgens het Zandberg leerpad; dromen, denken, doen, durven, delen en genieten. Er is druk 
“gebouwd” aan een portfolio voor onze leerlingen. Het resultaat hiervan mag er zeker zijn. We laten u 
nog een beetje in spanning, volgend jaar zult u het portfolio gaan zien! 
De Zandberg Academie heeft dit jaar weer een zeer rijk aanbod gekend waarbij verschillende ouders 
input geleverd hebben. De tentoonstellingen als afsluiting van De Zandberg Academie waren 
wederom een groot succes. Echt een feestje! 
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Gesprekkencyclus leerlingen schooljaar 2019 – 2020 
Bij deze ontwikkelingen, van rapportage naar portfolio, komt er ook een aanpassing in de 
gesprekkencyclus. Hierbij is de versterking dat er leerling-ouder-kind gesprekken plaatsvinden 
naarmate de leerlingen in hogere groepen komen. Hieronder een uiteenzetting: 
 

Eerste gespreksmoment 
Het eerste gespreksmoment voor groep 3 t/m 7 zal plaatsvinden in september. Groep 3 t/m 6 heeft dan 
een leerkracht-ouder kennismakingsgesprek. Bij groep 7 starten we met een LOL gesprek, leerling-ouder-
leerkracht. Tijdens dit gesprek zal er specifiek aandacht zijn voor het stellen van doelen samen met het 
kind. Het huisbezoek bij groep 1/2 dient als kennismakingsgesprek (startgesprek). Zij hebben dus geen 
formeel gespreksmoment op school bij de start van het schooljaar. Uitzondering is groep 1 die gestart is in 
februari 2019. Deze ouders hebben bij de start een kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht(en). 
In groep 8 vindt het eerste gespreksmoment in november plaats. Ook zij hebben een LOL gesprek waarin 
we doelen formuleren en aandacht besteden aan het pré advies zoals gegeven in groep 7. 
 

Tweede gespreksmoment 
Het tweede gespreksmoment voor groep 1/2 is in november met leerkracht en ouder. Tijdens dit gesprek 
zal het ‘stand van zaken’ formulier worden besproken. Groep 3 t/m 8 heeft het tweede gespreksmoment in 
januari/februari. Groep 3 t/m 5 voert dan leerkracht-ouder gesprekken, waarbij doelen en rapportage 
worden besproken. Kort voorafgaand aan deze gesprekken voert de leerkracht ook met de leerling 
individueel gesprekken om zo de doelen met u verder te kunnen bespreken. 
Groep 6 t/m 8 voeren LOL gesprekken waarbij doelen worden bepaald en geëvalueerd. Bij groep 8 zal 
tijdens dit gesprek, naast de evaluatie van doelen, ook het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs 
worden gegeven. Het is tevens het laatste gespreksmoment van het jaar voor groep 8. 
 

Derde gespreksmoment 
Groep 1/2 zal in april het derde en laatste gespreksmoment hebben. Dit betreft een leerkracht-
oudergesprek en wederom zal het ‘stand van zaken’ formulier worden besproken. Groep 3 t/m 7 voert in 
juni het laatste gesprek. Met uitzondering van groep 3 heeft dan iedere jaargroep een LOL gesprek. 
Tijdens het laatste gesprek worden de doelen geëvalueerd, rapportage besproken en het jaar afgerond. In 
groep 7 wordt ook tijdens dit moment het pré- advies gedeeld.  
 

‘Aangepaste schooltijden’ en schriften inkijken tijdens gespreksmomenten 
Tijdens de momenten van de LOL gesprekken ín februari (6-7-8) én juni (4-5-6-7) zullen de lessen voor 
deze groepen om 12.00 uur stoppen. De andere groepen draaien gewoon het middagprogramma tot 
15.30u! De LOL gesprekken kunnen zo om 13.30 uur starten en duren 15min in plaats van 10min. 
Het schriften inkijken zal voortaan voorafgaand aan het gespreksmoment zijn en niet meer na een 
schooldag lopende het schooljaar. 
 

Op vrijdag 16 augustus ontvangt u informatie over de opstart van het nieuwe schooljaar en over de 
Meet&Greet op maandagochtend 19 augustus. Op 5 september 2019 openen wij de schooldeuren 
voor de informatie avond, groep 1 t/m 4 19.00-19.30 en groep 5 t/m 8 19.45-20.15. In de bijlage vindt 
u de jaarplanning voor het komende schooljaar. Verdere informatie en de jaarplanning op papier 
ontvangt u bij de start van het nieuwe schooljaar.  
 
Graag willen wij u bedanken voor het vertrouwen dat u dagelijks aan ons geeft, voor de positieve 
reacties over de wijze waarop wij als school ons werk invullen en voor uw hulp en betrokkenheid. We 
gaan ervan uit dat wij ook komend schooljaar weer op ieders steun en betrokkenheid kunnen 
rekenen. En mogen we concluderen dat het fijn werken is op Dé Zandberg!   
Nu eerst heerlijk genieten van dingen die buiten school en ons werk om, ook zeer belangrijk zijn in 
het leven. Wij wensen ieder een mooie zomer toe!  
 
Hans & Maartje 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Formatie 2019 – 2020 

Hieronder treft u een aanvulling op de formatie voor het komende schooljaar aan.  
Zoals ook vorig schooljaar hebben we middelen ontvangen om de werkbelasting te verminderen. 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen blijft juf Lynn de sportlessen voor alle klassen één keer per week 
verzorgen. In het komende schooljaar zal zij dit ook voor groep 1/2 gaan doen. Daarnaast zullen de 
leerkrachten enkele dagen op jaarbasis buiten de klas werkzaamheden invullen. Dit betekent dat op 
die momenten andere leerkrachten voor de groep staan. Dit zal worden ingevuld door vaste 
gezichten in dezelfde groep namelijk; Clare Proost, Jessica Peeters, Suzan Hartkoorn , Karin de 
Klerk, Karlijn Gobbens en Eva Alferink. 
 

Uitzwaaien groep 8 en laatste schooldag, 
Vandaag is de laatste schooldag voor de groepen 8. We zwaaien onze oudsten 
vandaag om 15.15 uur uit. Dit zullen we traditioneel doen door een erehaag te 
vormen door de leerlingen van de groepen 1 t/m 7. Ook voor onze jongste 
leerlingen van De Zandberg start vandaag de zomervakantie. 
 

Morgen, vrijdag 5 juli, worden de groep 2 leerlingen ‘symbolisch’ uit de klas 
gegooid. Dit zal starten rond 11.30 uur. Om 12.00 uur start de zomervakantie 
voor alle leerlingen. 
 

Info van de MR 
De notulen van de MR kunt u vinden op de website. 

Tijdens de vergadering is gesproken over de samenstelling van de MR vanaf het volgende 
schooljaar. Vanuit het MT is medegedeeld dat de formatie voor het volgende schooljaar is ingevuld, 
er een aangepaste invulling komt t.a.v. de school-thuis contactmomenten, er een voorstel ligt voor 
een aangepast social media protocol en in de loop van het volgende jaar nieuw schoolmeubilair komt 
wat gekozen is na een zorgvuldig voortraject en pilot(periode). Stilgestaan bij de resultaten van het 
tevredenheidsonderzoek waarbij opvalt de resultaten goed zijn en dat de respons van ouders laag is. 
Ook heeft de MR gesproken over haar eigen functioneren.  
 

 
Luizencommissie  
Vanuit de luizencommissie willen we iedereen een fijne zomer wensen! Ook al is het vakantie, de 
luizen zullen helaas niet in de relax-stand schieten en blijven kriebelen. Hierbij nog wat tips en trucs: 
https://youtu.be/HNkgAIxy1zo . 
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                                                      Samen je eigen weg!  
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