Locatie Koning Karel
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort
tel: 033 - 472 06 34

Locatie St. Joris
Schimmelpenninckkade 2
3813 AD Amersfoort
tel: 033 - 472 19 07

email: tafelronde@kpoa.nl
website: www.tafelronde.net
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Datum

Agenda

Joris

Kon. Karel

6 februari
10 februari

Start inschrijven oudergesprekken via DigiDuif
Rapporten mee gr 3 t/m 8

X
X

X
X

Oudergesprekken en adviesgesprekken groep 8

X

X

Minecraft Event ABC

X

Nieuw Ridderspoor

X

13, 16 en 21
februari
13 t/m 17
februari
17 februari

X

Van de directie
Beste ouders,
In dit Ridderspoor onder meer nieuws over het schoolontwikkelingstraject, onze intern begeleiders en de
Cito toetsen.
Met het nieuwe schoolontwikkelingstraject is het team van De Tafelronde nog altijd druk. We hebben er al
drie studiedagen in het najaar aan besteed. Tot de zomervakantie zullen we er nog drie woensdagmiddagen mee aan de slag gaan.
Dan over de intern begeleiders. Bij onze school zijn dat Svenja Ruff en Willemien Hofman. We merken dat
niet altijd helder is voor ouders wat de taken van de intern begeleiders precies zijn. Verderop in deze Ridderspoor leggen we het daarom uit.
Ook in dit Ridderspoor meer over de nieuwe Cito toetsen. De KPOA scholen gebruiken allemaal het Cito
leerlingvolgsysteem. Gefaseerd gaan we overstappen op vernieuwde Cito toetsen.
Tot slot nieuws van onze partners over een ABC ouderavond, de Minecraft week voor de Joris locatie en
nieuws van Kinderstralen.
Veel leesplezier!
Hans Wessels

Studiemiddag schoolontwikkeling
Op woensdagmiddag 8 februari gaat het team weer aan de slag met ons schoolontwikkelingstraject. Met
het hele team buigen we ons dan over onze onderwijsvisie en over de communicatie. Het is goed om met
alle leraren en andere medewerkers van De Tafelronde samen een nieuwe visie op ons onderwijs te ontwikkelen. Een nieuwe gezamenlijke visie geeft houvast om keuzes te maken, bijvoorbeeld over het werken met thema’s en moet ons onderwijs toekomstbestendig maken.

Over onze Intern Begeleiders

De Tafelronde heeft twee intern begeleiders. Svenja Ruff is IB-er op de Koning Karelpad locatie en op de
Joris locatie is dat Willemien Hofman.
IB-ers helpen de leerkrachten bij de zorg voor de kinderen en groepen. De intern begeleiders gaan een
aantal keer per jaar met de leraren om de tafel om te praten over de kinderen waar -om wat voor reden
dan ook- zorgen om zijn. De IB-ers kunnen adviezen geven en indien nodig ook aansluiten bij gesprekken
met de ouders.
Verder ondersteunen IB-ers de leerkrachten en het MT (managementteam) bij analyses en verbeteracties. Intern begeleiders zijn er ook voor de ouders. U kunt met vragen altijd bij de IB-ers terecht.

Overstap naar Cito LOVS versie 3.0
Op vrijdag 10 februari ontvangen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hun eerste rapport van dit
schooljaar. De leerkrachten brengen dan in kaart hoe uw kind zich heeft ontwikkeld in de afgelopen periode. Dit doen we aan de hand van de methode-gebonden toetsen. Met deze toetsen kunnen we zien of uw
kind de leerstof van de afgelopen periode beheerst. Daarnaast nemen we twee keer per jaar Cito toetsen
af. Hiermee zien we hoe uw kind zich ontwikkelt op de lange termijn.
Wij gebruiken deze gegevens om het kind zo goed mogelijk te volgen en ons onderwijs af te stemmen op
de kinderen. De uitslagen worden opgeslagen in ons LVS (Leerling Volg Systeem), opgenomen in de
rapporten, besproken met de ouders en aan het einde van het schooljaar overgedragen aan de volgende
groepsleerkracht.
In de groepen 3 tot en met 5 werken we dit jaar met vernieuwde Cito toetsen.
De Cito toetsen zijn aangepast om weer helemaal bij de tijd te zijn. Ook de
normering is aangepast. Inhoudelijk sluiten de toetsen beter aan bij ons onderwijs en de leefwereld van de kinderen. Volgend schooljaar zal ook groep
6 met de nieuwe Cito toetsen gaan werken. De entreetoets (groep 7) en de
eindtoets (groep 8) zijn al eerder vernieuwd.
Een voorbeeld van inhoudelijke verandering aan de Cito toets zien we bij
spelling. De spellingstoets bestaat voortaan uit dicteeopgaven (actieve spelling) en bevat geen multiple choice-opgaven meer. Toets M3 (= januari groep
3) bestaat uit een woorddictee met plaatjes. Voor de leerkrachten zijn er in
de vernieuwde Cito toetsen verbeterde foutenanalyses. Een andere verandering is dat andere schalen gebruikt worden om de voortgang van de leerlingen te meten. U zult dan ook zien dat de nieuwe toetsen (3.0) in een aparte grafiek / tabel vermeld staan.

ABC Kruiskamp Koppel nieuws
Minecraft workshops (Joris locatie)
Van maandag 13 tot vrijdag 17 februari is er voor leerlingen van de Joris locatie een ABC Minecraftweek, een Minecraft toernooi en Minecraft workshops.
Meer informatie hierover leest u in de bijlage.
ABC Ouderavond 20 februari
“Wanneer geef je je kind een mobieltje? Hoe lang mag je kind achter de computer? En hoe oud
moet je kind zijn voor een Facebook- of Instagrampagina? En wat doen ze daar dan mee?”
Dit zijn de onderwerpen uit één van de 6 workshops die op maandag 20 februari tijdens een
ouderavond aan bod komen.
U kunt kiezen uit deze workshops:
> Interactief voorlezen
> Social media
> Opvoedparty
> Mindfulness
> Spitsuurgezin
> Hoe activeer ik mijn kind?
Meer informatie hierover leest u in de bijlagen.

Kinderstralen Nieuws (extern bericht)
Na de kerstvakantie zijn we weer met veel enthousiasme gestart om de overblijf van uw kind(eren) gezellig te maken. Zo zijn er diverse knutselactiviteiten en voor buiten is een nieuwe fiets aangeschaft. Voor u
als ouders verandert er iets in het aan- en afmelden van uw kind voor de overblijf. Ook wij gaan met het
digitale tijdperk mee en hebben een gratis Overblijf aan- en afmeld App. Natuurlijk kunt u uw kind ook
aan- en afmelden via de website MijnKinderstralen.
Omdat wij tijdens de overblijf heel veel leuke dingen doen met de kinderen en de kinderen zelf vooral hele
mooie knutsels maken, kunnen ook de ouders van wie de kinderen niet overblijven, toch mee kijken naar
nieuws en activiteiten bij de overblijf. De school heeft hier een algemene inlogcode voor. Vraag ernaar!
Wij zijn nog op zoek naar Overblijfmedewerkers. Lijkt het u leuk om één of meerdere dagen ook aan de
slag te gaan als Overblijfmedewerker? Of kent u iemand die dit leuk zou vinden? Meld u dan aan
via purdey@kinderstralen.nl of bel 06-48214795.

