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Portfolio op de KW-school 
De laatste jaren is het onderwijs behoorlijk in ontwikkeling en daar horen dus ook veranderingen bij 
i.p.v. het alleen kijken naar de resultaten van toetsen, kijken we veel meer, samen met de kinderen 
naar de ontwikkelingen die ze doormaken op een bepaald vakgebied. We willen dat de kinderen 
eigenaar worden van hun eigen leerproces. 
Sinds vorig jaar worden o.a. om die reden de ouders en de kinderen uitgenodigd bij de gesprekken. 
 
Een rapport zoals wij dit tot nu toe uitgaven past hier naar ons idee dan ook niet meer bij. Daarom 
hebben wij als school besloten vanaf dit schooljaar te gaan werken met bordfolio. Dit is een digitaal 
systeem, waar de ontwikkelingen van uw kind zichtbaar kunnen worden gemaakt voor, door en met 
de kinderen.  
 
Naast verslagen van de gesprekken met de kinderen, komen hier ook de ontwikkelingen van de 
vakgebieden en de cito resultaten in. Er is ook ruimte om foto’s en video’s te uploaden, zodat de 
kinderen kunnen laten zien waar ze trots op zijn en wat hun vorderingen zijn.  
 
Zoals hierboven al vermeld wordt het dus een document voor, door en met de kinderen.  
 

 
Ouders in school 
Iedere ochtend wordt u welkom geheten bij de ingangen van de school. De kinderen worden bij de 
deur van hun klaslokaal welkom geheten door de leerkrachten. In de onderbouw zijn er speciale 
inloopmomenten. Ouders kunnen dan zien wat hun kinderen doen, met wie ze spelen en hoe.  
In de midden- en bovenbouw kunnen kinderen vertellen wat ze in school doen. De noodzaak om als 
ouder ’s ochtends de groep in te gaan is minder aanwezig. Toch zien we de laatste tijd dat er in 
sommige groepen redelijk veel ouders de groep in gaan. Dit zorgt voor de nodige drukte in de groep. 
Met als gevolg dat de lessen niet altijd op tijd kunnen beginnen. Graag uw aandacht hiervoor. 
  

  



Hulp bij schoolapp 

Een aantal ouders ondervindt problemen bij het gebruik van de schoolapp. De MR maakte ons hier 
nog eens  op attent, waarvoor dank. 
Wij willen klachten graag snel oplossen. Ook willen we graag weten of meerdere ouders tegen 
hetzelfde probleem aanlopen. 

 
U kunt daarom vanaf nu een email sturen naar:  ict.wilhelmina@onderwijsprimair.nl  Vermeld dan 
alstublieft ook de voornaam van uw kind(eren) en de groep. 
  
De laatste tijd waren er enkele ouders die hun wachtwoord niet meer wisten om in te loggen voor 
het Klassenboek. Meestal is er dan de optie een nieuw wachtwoord aan te vragen via “wachtwoord 
vergeten?” 
Bij de volgende update komt die mogelijkheid ook beschikbaar in het inlogscherm van de app. Tot 
dan graag even een mail naar bovengenoemd email-adres. 
 

 
 

  

Kijkavond kinderboekenweek 

Wat een mooie opkomst en een mooie opbrengst. Er is tijdens deze avond voor ruim €2000,- 
aan kinderboeken gekocht. Twintig procent hiervan is voor de KW-school, zodat we flink wat 
nieuwe boeken hebben kunnen uitzoeken voor onze bibliotheek. 
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Voortgang schooltuin 

Fruitbomen en struiken zijn gepland. Er is een werkgroep schooltuin met daarin twee teamleden juf 
Brenda en juf Renée. De werkgroep, houdt zich bezig met de voorbereidingen om de tuin zo efficiënt 
en goed mogelijk te kunnen gaan inzetten in de toekomst. Er is al een groep als een soort pilot 
gestart met wat pootgoed te planten in de moestuin. Deze ervaringen worden meegenomen in de 
werkgroep. Het pootgoed is gesponsord door Handelskwekerij De Graaff. Het tuingereedschap 
hebben we gekregen van Techhandel Mudde. In het voorjaar 2019 willen we het gebruik van de 
schooltuin door de kinderen van de KW-school officieel gaan openen. 
 
 

 
 
 

 
 

Voor in de agenda 
20 oktober t/m 29 oktober Herfstvakantie 

29 oktober Studiedag team (geen school) / dit is aansluitend de herfstvakantie 

5 t/m 9 november  Deze week contactmomenten 

 
 
 

 
 
 

 

 


