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Met een korreltje zand...

WE DRAAIEN WEER.....!

En dan draaien we alweer twee schoolweken en wordt er door de leerlingen en team
met enthousiasme dagelijks gewerkt aan een verdere groei en ontwikkeling. En dit
zijn voor ons als school élke dag viermomentjes.

Fijn dat de inloop in de ochtend snel en soepel verloopt. Samen nemen we zo
verantwoordelijkheid en houden we rekening met elkaar. Het ophalen bij de groepen
1-2 en 3 vraagt vanaf dat de leerlingen naar buiten komen nog extra aandacht.
Gebruik hierbij uw gezond verstand, denk mee, beweeg mee en zorg dat oppas, oma
en/of opa ook geïnformeerd zijn over de wijze waarop we dit invullen. 

In deze zeven pagina's gevulde Courant leest u, naast enkele kleinere zaken, hoe de
onderwijsarrangementen én gesprekken tussen leerling, ouders en leerkracht (LOL)
zijn ingericht. Ook treft u op pagina 2 informatie over afspraken inzake Corona.

Blijf gezond, blijf goed letten op uzelf en de ander.
Namens het team van De Zandberg,

Hans Staps
DIRECTEUR

BELANGRIJKE DATA

DO 10  sept ember         I nf ormati eavond DI GI TAAL groep 1- 4  ( 19. 00u)  &  groep 5- 8  ( 19. 45u)

VR 11  sept ember          Verki ez i ngen l eer l i ngenraad

MA 14  sept ember         Vergader i ng MR 1

DO 24 sept ember         Kenni smaki ngsgesprek gesprek 3  t /m 6  &  LOL- gesprek groepen 7

DI  6  okt ober                 St udi edag,  l eer l i ngen vr i j

WO 14  okt ober             Themadag groep 3  en 4

19- 23  okt ober              Herf st vakant i e
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BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN & VERVOER

Op de eerste plaats geldt dat de locatie waar de leerlingen naar toe gaan veilig
moet zijn. Kortom; wij moeten alles kunnen afspreken met de te bezoeken locatie. 

Kader en richtlijnen:
- Kies bij voorkeur een bestemming in de buitenlucht;
- Verzeker je dat op de plaats van bestemming de RIVM-maatregelen zijn   
   gewaarborgd (looproutes, bezoekersaantallen, hygiëne etc.);
- Er vindt voorafgaand aan de activiteit afstemming met de MR plaats;
- Vervoer moet voldoen aan de RIVM-richtlijnen;
- Volwassen begeleiders moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar;
- Kinderen in de basisschoolleeftijd hoeven geen afstand te houden tot 
   volwassenen. Er is dus geen reden voor ouders om het kind thuis te houden  
   (tenzij het kind gezondheidsklachten heeft).

Mocht er vervoer door ouders nodig zijn dan geldt van tevoren een
gezondheidscheck en mogen er géén volwassenen uit verschillende huishoudens
bij elkaar in de auto. 

REGISTRATIE BEZOEKERS

Zoals eerder aangegeven is het betreden van het schoolplein door ouders niet
toegestaan #nietfijn. Hierop maken wij als school tijdens de uitloop van groep 1-2 en 3
een uitzondering in het afgebakend gebied achter de uitgezette pylonnen.

Ouders, en andere externen, mogen in deze fase enkel op afspraak de school
betreden. Omdat wij de kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 7 (op 24 en 29
september) plannen, mogen wij dit binnen de school organiseren. Mocht u op een
ander moment een afspraak hebben met de leerkracht, dan vragen wij u zich via de
hoofdingang te melden. De leerkracht haalt u hier op én er vindt een registratie en
gezondheidscheck plaats. Formulieren worden na twee weken vernietigd.

CORONA NIEUWS

In deze mail treft u ook een brief van INOS aangaande de communicatie bij een
besmetting COVID-19 van leerling, ouder of medewerker. Hierin wordt beschreven
hoe wij handelen bij een COVID-19 besmetting en wat de rol van de GGD is. 

TRAKTATIE

Een lastige begin tijdens sommige verjaardagen. In een eerdere mailing is
aangegeven dat traktaties mogelijk zijn mits voorverpakt, liefst machinaal.
Voorverpakt mag ook door ouders zelf zijn. Hiermee bedoelen we dat de traktaties
in zakjes of geseald zijn aangeleverd. Het wikkelen van een fruitige satéprikker of
zelfgemaakte cake in aluminium- of cellofaanfolie valt hier niet onder. Het is ons
inziens niet nodig om hierover discussie te hebben. Er liggen zo voldoende
traktatie mogelijkheden.
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ONDERWIJSARRANGEMENTEN...!

In deze courant treft u een uitwerking van de verschillende onderwijsarrangementen
aan. We spreken hier van het basisarrangement (wordt aan alle leerlingen
aangeboden) en de arrangementen gevorderd, intensief en zeer intensief. Als school
willen we onze leerlingen zo optimaal mogelijk begeleiden. Deze begeleiding kan per
fase in het schooljaar verschillen en dus kan ook ons aanbod aan de leerlingen in een
schooljaar aangepast worden. Via het ouderportaal willen we u graag informeren bij
wijzigingen in het arrangement en informeren over het aanbod van de begeleiding.
Naast de plannen die u straks in ParnasSys kunt terugvinden, worden de vorderingen
binnen de RT besproken tijdens de doelen-/LOL gesprekken. Kortom; het kan dus zijn
dat in bepaalde fases uw kind wel begeleiding krijgt buiten de klas en een volgende
fase niet.

Voor vragen kunt u terecht bij ondergetekenden.

Angelique Bakker    Lisette Dirks 
ORTHOPEDAGOOG                          TEAMCOÖRDINATOR MIDDENBOUW & ONDERSTEUNING

KERN VAN ONS ONDERWIJS

De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is, maar dat betekent niet dat elke leerling
ook een eigen leerprogramma krijgt. We groeperen leerlingen op basis van overeenkomstige kenmerken en behoeften.

BASISARRANGEMENT

De kern van het onderwijscontinuüm is het basisarrangement, dat in principe aan alle leerlingen wordt aangeboden. We noemen
dit een continuüm omdat het bestaat uit tenminste vier zorgvuldig samengestelde onderwijsarrangementen die op elkaar
aansluiten: gevorderd, basis, intensief en zeer intensief. De vierslag in het aanbod komt tegemoet aan de kenmerken en
onderwijsbehoeften van het merendeel van de leerlingen in de school. Voor een deel van de leerlingen is dit te weinig. Voor hen
streven we hogere doelen na. Deze leerlingen ontvangen een verrijkt aanbod in het gevorderd arrangement.

GEVORDERD ARRANGEMENT

Binnen het gevorderd arrangement kunnen de kinderen in aanmerking komen voor de Spiegelklas en/of voor Spaanse lessen
buiten de klas. De Spiegelklas is voor kinderen bij wie één of meerdere executieve functies nog niet op niveau ontwikkeld zijn én
die meer uitdaging nodig hebben buiten het lesprogramma. In een volgende Courant ontvangt u verdere informatie.
De leerlingen, uit groep 5, 6, 7 of 8, die in aanmerking komen voor Spaans worden aangedragen door de teamcoördinator.
Hierbij gaat het om leerlingen die ondanks de aangeboden verrijking in de klas, onvoldoende uitgedaagd worden. Het meedoen
aan Spaans is niet vrijblijvend. Leerlingen krijgen op basis van hun werkhouding, inzet, motivatie en resultaten een beoordeling.
Deze zal ook vermeld worden op het rapport. Het doel van Spaans is vooral het leren leren.
De Zandberg werkt ook met het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid (DHH-PO). Dit protocol wordt ingezet om een
mogelijke begaafde leerling te signaleren en te kunnen begeleiden. Bij kleuters spreken we niet van begaafdheid, maar van een
ontwikkelingsvoorsprong. Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong doorlopen hun ontwikkeling niet alleen sneller dan
andere leerlingen, het ziet er ook naar uit dat ze dat in grotere stappen doen.  Indien er vermoedens van begaafdheid of een
ontwikkelingsvoorsprong zijn, kunt u deze altijd uitspreken bij de leerkracht. Bij het werken met dit protocol gaan we uit van
opbrengstgericht onderwijs, waarbij de leerkracht steeds nagaat in welke mate de leerlingen de doelen bereiken en welke
nieuwe doelen er gesteld kunnen worden. Het is hierbij niet de bedoeling dat het verrijkingsmateriaal leidend is, maar dat dit de
doelen zijn die voor een leerling worden gesteld.
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ZEER INTENSIEVE ARRANGEMENT

Het zeer intensieve arrangement is bedoeld voor een leerling voor wie het
intensieve arrangement niet voldoende is. Naast de begeleiding in de klas krijgt
deze leerling remedial teaching buiten de klas. Leerlingen komen in aanmerking
voor remedial teaching wanneer er op de CITO toetsen een niveauwaarde onder
de 1.0 wordt behaald. Daarnaast wordt er samen met het ondersteuningsteam
gekeken naar de methodegebonden toetsen en in sommige gevallen zal er
gebruik worden gemaakt van diagnostisch onderzoek.  Deze remedial teaching
wordt gegeven door één van de collega’s uit het ondersteuningsteam die
hiervoor zijn opgeleid. De ouders van de leerlingen die RT krijgen, krijgen hier
geen bericht van, maar kunnen dit terug zien in de plannen op het ouderportaal.
Verder zullen de vorderingen binnen de RT besproken worden in de
doelengesprekken.

ONDERZOEKSTEAM & ONDERZOEKEN

Het ondersteuningsteam bestaat uit de teamcoördinatoren,
gedragsspecialisten, (hoog)begaafdheidsspecialisten, remedial teachers,
onderwijsassistentes en een orthopedagoog. In overleg met de
teamcoördinatoren van de desbetreffende bouw en de groepsleerkracht is het
mogelijk om een observatie of onderzoek aan te vragen. Wanneer er door school
wordt geadviseerd om een leerling bij een extern onderzoeksbureau te laten
onderzoeken dan gaan wij indien mogelijk in op de adviezen die hieruit
voortkomen, wij werken samen met verschillende onderzoeksbureaus. 

Indien er géén hulpvraag vanuit school aanwezig is, dan kunnen wij op school
niet ingaan op de adviezen met betrekking tot behandelingen die hieruit
voortkomen. Ouders moeten deze behandelingen dan zelf extern én ook buiten
schooltijden regelen. 

Om uw kind optimaal te kunnen ondersteunen stellen wij het zeer op prijs
wanneer u een onderzoek dat heeft plaatsgevonden volledig deelt met de
leerkracht van uw kind.

INTENSIEVE ARRANGEMENT

Het intensieve arrangement is er voor leerlingen die extra instructie, meer
leertijd en meer begeleiding bij de verwerking van leerstof nodig hebben om de
stof van het basisarrangement te kunnen volgen. Ook wordt voor hen in
sommige gevallen de eerder aangeboden leerstof herhaald, dit gebeurt in de
klas bijvoorbeeld aan de instructietafel of door de inzet van de
onderwijsassistente buiten de klas. 
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GESPREKKEN SCHOOLJAAR 2020-2021

KENNISMAKINGSGESPREK
DATA: 24 en 29 september 2020
Groep 1, gestart in februari 2020 of later: leerkracht-ouder kennismakingsgesprek
Groep 3 t/m 6: leerkracht-ouder kennismakingsgesprek
Groep 7: LOL gesprek, leerling-ouder-leerkracht
Eerste gespreksmoment groep 1-2-ers is normaal gesproken het huisbezoek

DATA: 12 en 17 november 2020
Groep 8: LOL gesprek, leerling-ouder-leerkracht. Aandacht voor het voorlopig
advies zoals gegeven in groep 7.

TWEEDE GESPREKSMOMENT
DATA: 12 en 17 november 2020
Groep 1-2: leerkracht-ouder gesprek

DATA: 19, 21 en 26 januari 2021
Groep 8: LOL gesprek, leerling-ouder-leerkracht
Bij groep 8 zal tijdens dit gesprek ook het schooladvies voor het VO worden gegeven.

DATA: 4 en 9 februari 2021 (einde schooldag groep 6 t/m 7 is 12.00u)
Groep 3 t/m 5: leerkracht-ouder gesprek.
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 7: LOL gesprek, leerling-ouder-leerkracht

DERDE GESPREKSMOMENT
Derde gespreksmoment
DATA: 15 en 20 april 2021
Groep 1-2: leerkracht-ouder gesprek

DATA: 8 en 13 juli 2021 (einde schooldag groep 4 t/m 7 is 12.00u)
Groep 3: leerkracht-ouder gesprek.
Groep 4 t/m 7: LOL gesprek, leerling-ouder-leerkracht. Bij groep 7 zal tijdens dit
gesprek ook het voorlopig schooladvies voor het VO worden gegeven.

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Graag willen wij alle ouders bedanken voor het invullen van de vragenlijst over de
tijdelijke veranderingen tijdens de Corona-periode voor de zomervakantie. Ook via
de MR mailbox zijn er veel reacties binnengekomen naar aanleiding van de oproep
om uw mening met ons te delen.

Wij zullen in onze volgende vergadering, op 14 september, de uitslag hiervan
bespreken en naar aanleiding daarvan de onderwerpen (bijvoorbeeld de
schooltijden) vaststellen die komend schooljaar nadere aandacht van de MR
behoeven. We zullen u hiervan zoals gewoonlijk op de hoogte brengen via de
Zandberg Courant.
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MEDIAWIJSHEID OP DE ZANDBERG

Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of mobiele
telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en om
hen daarbij te begeleiden. Het betekent dat kinderen steeds jonger zelfstandig
beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of
foto's, over hun eigen gedrag online, maar ook over hoe zij reageren wanneer de
media hun emoties aanspreken.  We vinden het op De Zandberg belangrijk dat
we onze leerlingen voorbereiden op een steeds meer gedigitaliseerde
samenleving. Vanaf dit schooljaar gaan we schoolbreed structureel aandacht
besteden aan het mediawijs maken van de leerlingen. Zeven keer per jaar staat
er een thema centraal waaraan in de klas aandacht wordt besteed. Het thema
staat vast, de invulling is aan de leerkracht. 
Middels Dé Courant wordt u geïnformeerd over het thema dat die maand
centraal staat. We hopen dat u hierdoor thuis ook met uw kind in gesprek gaat en
thuis en school elkaar hierdoor versterken.

LEERLINGEN MET MEDISCH PROTOCOL OF ALLERGIE

Wanneer uw kind een medische aandoening of een allergie heeft waarbij het van
belang is dat wij op een specifieke manier handelen in sommige situaties,
 vragen wij u als ouders om aan de leerkracht eventuele veranderingen in een
bestaand protocol door te geven zodat wij het in het Parnassys kunnen
aanpassen. 

Mocht u een kind hebben waarbij het van belang is om een
medisch protocol op te stellen dan kunt contact opnemen met Lisette Dirks
lisette.dirks@inos.nl

Omdat er steeds meer kinderen op school aanwezig zijn met een grote
diversiteit aan allergieën hebben wij besloten om de dieet commissie
op te heffen. Het is voor ons niet meer haalbaar om voor iedere specifieke
dieet-/allergiewens een passende traktatie te regelen. Bij feesten en
activiteiten willen wij u daarom vragen om zelf iets aan uw kind mee te geven
of duidelijk aan de leerkracht door te geven wat uw kind niet mag eten of
drinken.

HALLO PARRO, VEILIG COMMUNICEREN MET DE KLAS

Heeft u de app van Parro, volledig AVG proof, al gedownload?
Het is belangrijk dat beide ouders zich aanmelden voor Parro. Dit omdat het
voor het aanmelden voor bijvoorbeeld schoolactiviteiten handig is dat beide
ouders kunnen reageren. Parro werkt zoals voorheen Klasbord binnen de groep
van uw kind. Foto's van de dag worden dus nu via Parro gedeeld.
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CORONAPROOF LUIZENPLUIZEN SCHOOLJAAR 2020-2021

In verband met het Corona virus is ervoor gekozen het pluizen thuis door de
ouders zelf te laten gebeuren. Ouders mogen zoals bekend niet op het schoolplein
komen en op 1.5 meter afstand pluizen zal in de praktijk niet lukken.

Ons advies is als u neten of luizen aantreft dit te melden bij de leraar en/of de
luizenpluizers. Zo kan de klas geïnformeerd worden in de klassenapp zodat
iedereen extra alert dient te zijn. Wij zullen helaas door alle maatregelen het
luizenprotocol wat meer los moeten laten, maar mocht er behoefte zijn aan
verdere advisering mail Ankie en Gea van de luizencoördinatie.

kbsdezandberg_luis@inos.nl
Karin (luizen-juf) via: karin.deklerk@inos.nl
 
Hierbij enkele handige links ter ondersteuning van het thuis-luizenpluizen:
https://www.youtube.com/watch?v=57zUEfVgwDY
https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo
https://www.youtube.com/watch?v=TWFC2ndnZtY

MET EEN KORRELTJE ZAND . . .

De strikte duidelijkheid die wij geven op het schoolplein ervaren wij als ongastvrij, en niet des Zandbergs.

Neem het corona draaiboek inloop en uitloop ook even met de oppas, opa, oma door.

Óók de afspraak dat er slechts één persoon de kinderen komt brengen en ophalen.

En afspreken graag buiten het schoolplein invullen of al lopende van het schoolplein via de Kerklaan.

Uw kind uit groep 1-2-3 mag ook zelfstandig  (of met zus/broer) het schoolplein op via Kerklaan of historisch Zandberglaantje.

Blijf gezond, blijf goed letten op uzelf en de ander ! 

echter hebben we samen géén keuze in deze fase #samendoen

Scheelt weer 'n volwassene!

KBS De Zandberg   |   Zandberglaan 60-62    4818 GL  Breda   |   076 5214109   |   www.kbszandberg.nl

http://inos.nl/
http://inos.nl/
https://www.kbszandberg.nl/onze-school/de-zandberg-courant/

