Nieuwsbrief 2 nieuwbouw –visie
December 2017

Informatiebrief bouw – onderwijsontwikkeling Tarcisius
Volgend op de 1e nieuwsbrief over de bouw en onderwijsontwikkeling, leest u nu onze 2e
informatiebrief. U vindt deze nieuwsbrieven ook op onze website www.bs-tarcisius.nl
O U D E R CA F E – 2 3 N O V E M B E R 2 0 1 7
Op 23 november heeft het oude café plaatsgevonden. Hoewel de opkomst voor de
hoeveelheid gezinnen op onze school laag was, kunnen we zeggen dat het een
waardevolle bijeenkomst is geweest.
Een impressie van de avond:

De uitwerking van deze avond vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. De opbrengsten zijn
verzameld en zullen ter verrijking worden toegevoegd aan ons Koersplan dat gebruikt
wordt als uitgangspunt voor de toekomstige architect.

ONZE-PIJLERS-VOOR -ONDERWIJS-ONTWIKKELING
Op basis van de ontwikkeling van ons onderwijs de afgelopen jaren, maken we een
verdiepingsslag. Belangrijk vinden we om dát waar we als school goed in zijn te behouden
en te kijken welke maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen we meenemen
in deze verdieping.

Zelfverantwoordelijk leren:
•Sinds vorig schooljaar volgen de leerkrachten een teamscholing
•Wij ontwikkelen een dagtaak/weektaak
•Leerlingen kunnen zich sinds vorig schooljaar al inschrijven voor extra
instructie bij rekenen

Onderzoekend leren:
•Vanaf dit schooljaar volgen de leerkrachten een scholing over onderzoekend
leren
•De leerlingen gaan leren hoe ze een onderzoeksvraag kunnen formuleren en
beantwoorden

Onderwijs op maat:
•Dit schooljaar oriënteren we ons op een nieuw rapport en/of portfolio
•Daarnaast willen we ons verder ontwikkelen in het voeren van
kindgesprekken

Doorgaande lijn:
•De komende jaren zijn wij met regelmaat in overleg met onze partners
(peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf en voortgezet onderwijs) om de
doorgaande lijn en de samenwerking af te stemmen.

WAT–DOEN–WE–NOG–MEER?



Wij een nieuwe muziekmethode hebben namelijk 123ZING?



Wij meedoen met het cultuurproject van ABEL – SCHUNCK?



De kinderen aan het oefenen zijn met het maken van een mindmap?



Wij voor de groepen 5-6-7 en 8 een voorleeswedstrijd houden?



De groepen 8 les hebben gehad over mediawijsheid?



De groepen 7 dit in het voorjaar ook zullen krijgen?



De groepen 3 Rots en Water training krijgen van meester Danny?



Wij in december een informatieavond over het voortgezet onderwijs organiseren
voor de ouders van de leerlingen van groep 8?
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