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Schooljudo 
 

We hebben de mogelijkheid gekregen om nog een blok judolessen te kunnen aanbieden en nu ook 

voor alle groepen. Onze judoleraar is weer meester David. De samenwerking beviel heel goed van 

beide kanten, dus we zijn erg blij meester David weer in huis te hebben tot de voorjaarsvakantie. 

In de tweede cyclus van deze 8 lessen, staat het thema 'samenwerken' centraal.  

De judolessen zijn wekelijks op vrijdag maar ook in de klassen staan activiteiten centraal die 

gaan over samenwerken.  

De judolessen zijn heel divers; rollen, houdgrepen, diverse worpen, samenwerkingsopdrachten en 

sterk in je schoenen staan. De kinderen gaan elke week met veel plezier naar deze lessen! 
 

Bericht van onze coördinator leerlingenzorg 

Observaties, het werk in de klas en de methodetoetsen geven de leerkracht de belangrijkste 

informatie om de aanpak van de volgende les te bepalen. Twee keer per jaar worden vanaf groep 

3 ook niet-methodegebondentoetsen afgenomen. Deze weken maken de kinderen van groep 3 t/m 

7 de Cito-toetsen. Met deze toetsen kijken wij op een zo objectief mogelijke manier naar de 

vaardigheidsgroei over een langere periode. Wat is blijven hangen van de leerstof en wat is nog 

moeilijk? Ook kan een vergelijking worden gemaakt met landelijke normen. Ook zijn deze toetsen 

een onderdeel van het opbrengstgericht werken op school.  

Dit keer (afname Cito midden 2019-2020) kijken wij of wij met de toetsen meer aan kunnen 

sluiten op het niveau van de leerlingen. Sommige kinderen maken de toets daardoor niet op het 

niveau van de klas, maar op een eigen niveau. Zo maken de kinderen geen toets die veel de 

moeilijk of te makkelijk is. Daardoor verwachten wij meer af te kunnen stemmen op het kind. 

Deze werkwijze met toetsen op maat wordt na de toetsperiode met het team geëvalueerd.  

Dit schooljaar hebben wij binnen de school ruimte voor extra hulp buiten de klas. Sommige 

kinderen werken een periode bij juf Claudia of juf Els. De hulp van juf Meike en juf Trudie 

vervalt nu, omdat er een nieuwe kleutergroep gestart is na de kerstvakantie. Het was fijn dat zij 

Claudia en Els tijdelijk konden ondersteunen en daardoor meer kinderen geholpen konden worden. 

In de periode van de Cito-afnamen wordt er minder gewerkt aan de gewone leerstof buiten de 

klas, omdat er toetsten afgenomen worden. Na de toetsperiode gaat het nieuwe rooster voor 

ondersteuning in. Wij zijn blij dat Claudia en Els hier nog voor beschikbaar zijn. Ook zullen 

leerkrachten hun best doen om extra momenten te realiseren door bijvoorbeeld tijdens 

de  gymles leerlingen uit een andere klas te helpen. Doordat Meike en Trudie weer voor de klas 



 
 

staan, kunnen wij helaas niet meer alle ondersteuning van het eerste half jaar voortzetten. Het 

huiswerk van dyslexie-training zal bijvoorbeeld thuis worden gemaakt.  

Oudervragenlijst 

Voor de kerstvakantie is u per mail gevraagd een oudervragenlijst in te vullen. Deze vragen 

gingen o.a. over kwaliteitszorg, leerstofaanbod, leertijd, pedagogische en didactisch handelen, 

afstemming, de rol van de leerlingen, het schoolklimaat, zorg en begeleiding en de opbrengsten. 

De vragenlijsten voor ouders nemen wij om het jaar af in het kader van onze kwaliteitsmeting. 

Door ouders, leerlingen en personeel te bevragen willen wij een breder beeld krijgen van onze 

kwaliteit. Helaas heeft slechts 31 procent van de ouders de vragenlijst in gevuld. Daarom zijn de 

uitkomsten niet representatief voor de gehele schoolbevolking waardoor wij voorzichtig met de 

conclusies om moeten gaan. Hopelijk krijgen we volgende keer een grotere respons, zodat we de 

mening en ervaringen van ouders beter mee kunnen nemen in ons beleid. 

 

Contactgesprekken 

Week van 10 februari. Inschrijven via de SchoolApp. Is dit handig toe te voegen?  

Gezond eten op school 

Bij deze willen wij graag nog even de afspraken herhalen over gezond eten op school: 

-De kinderen eten in de korte pauze groente of fruit en drinken geen frisdrank. 

-In de middagpauze wordt er brood, groente, fruit, etc. gegeten en ook geen frisdrank 

gedronken. 

-Koeken, chips, snoep etc. zijn niet toegestaan 

-Traktaties het liefst ook gezond. Indien gekozen wordt voor een minder gezonde traktatie, dan 

graag letten op de omvang. Als de leerkracht vindt dat de traktatie te groot is, wordt er een 

klein gedeelte in de groep opgegeten en de rest wordt mee naar huis gegeven zodat ouders zelf 

kunnen kiezen of hun kind dit mag eten. 

Open dag scholen Nederlek 

Dit jaar organiseren de drie scholen van Nederlek samen dezelfde open dag. Deze valt op 

woensdag 29 januari en is bedoeld voor nieuwe ouders die een school voor hun kind zoeken. Voor 



 
 

de Ireneschool zijn de bezoektijden op de open dag van 12.30 uur tot 14.00 uur. Kent u nog 

mensen die geïnteresseerd zijn in onze school dan kunt u hen attent maken op deze dag. 

 

 

Belangrijke data de komende tijd  

 
Woensdag 29 januari open dag scholen Nederlek 

Donderdag 30 januari studiedag/stakingsdag alle leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 31 januari stakingsdag alle leerlingen zijn vrij 

Woensdag 5 februari Wanita 

Vrijdag 7 februari rapport mee 

Donderdag 13 februari contactavond 

Vrijdag 21 februari periodeafsluiting groep 1-2 b, 7 en 4. Wat is de tijd voor de periodesluiting? 

Misschien handig meteen te communiceren.  Alle kinderen zijn om 12 uur uit. 

Maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

 


