Nieuwsbrief 4 nieuwbouw
februari 2018

Informatiebrief bouw – onderwijsontwikkeling Tarcisius
Volgend op de 3e nieuwsbrief over de bouw en
onderwijsontwikkeling, leest u nu onze 4e informatiebrief.
U vindt deze nieuwsbrieven ook op onze website
www.bs-tarcisius.nl

N I E U W S M.B.T. B O U W - O N T W I K K E L I N G
Naast de ontwikkeling die wij inzetten op het gebied van onderwijs is er ook een
werkgroep die het bouwtraject samen met ons binnen Innovo en de gemeente vormgeeft.
Informatie vanuit deze werkgroep:
Samenwerkingsovereenkomst
De gemeente Heerlen, INNOVO, stichting peuteropvang Heerlen en stichting kinderopvang
Humanitas bereiden op dit moment een samenwerkingsovereenkomst voor. Door deze
samenwerking aan te gaan kunnen we straks in het nieuwe gebouw spreken over “het
Kind Centrum Aarveld”.
Voortgang
De gemeente is voornemens in mei 2018 een besluit te nemen over de definitieve locatie
van het Kind Centrum.
Tijdelijke huisvesting
Het besluit over de locatie moet nog genomen worden. Indien de locatie van het nieuw te
bouwen Kind Centrum de huidige plek van Tarcisius betreft zullen de groepen 1-2-3 en de
peuterspeelzaal gedurende de bouw gehuisvest worden in de dependance aan de
Celsusstraat. Over de huisvesting van de groepen 4 t/m 8 wordt nog overlegd over een
locatie in de nabije omgeving. Op het moment dat hier definitief bericht over is, informeren
wij u.
Indien het een andere locatie wordt, dan blijven wij in de huidige school tot de bouw klaar
is.

ONZE-PIJLERS-VOOR -ONDERWIJS-ONTWIKKELING
We zijn volop bezig met onze verdiepingsslag gericht op onderstaande pijlers
Zelfverantwoordelijk leren:
•Sinds vorig schooljaar volgen de leerkrachten een teamscholing
•Vanuit een praktijkdagin december kunnen we de conclusie trekken dat er een doorgaande lijn is
als het gaat om de zelfverantwoordelijkheid van de kinderen
•Wij ontwikkelen een dagtaak/weektaak
•Leerlingen kunnen zich sinds vorig schooljaar al inschrijven voor extra instructie bij rekenen
•We onderzoeken hoe we de instructie nog effectiever kunnen maken en gebruiken hierbij o.a.
cooperatieve werkvormen

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
•De werkgroep onderzoekt welke wereld orientatie methodes aansluiten bij
onderzoekend leren

Onderwijs op maat:
•Dit schooljaar ontwikkelen we nieuw rapport en/of portfolio
•De leerlingen van de groepen 3 ontvangen hun eerste rapportfolio de week voor de
carnavalsvakantie
•Daarnaast willen we ons verder ontwikkelen in het voeren van kindgesprekken
•We onderzoeken een nieuwe schrijfmethode

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
•Op 21 februari wordt de samenwerkingsovereenkomst getekend
•Daarnaast zijn we gesprekken aan het voeren met meerdere VO scholen met als doel
om de doorgaande lijn PO-VO te versterken

 De Groepen 5 naar een voorstelling in het Park Stad Limburg theater geweest zijn?
 Wij met regelmaat vrijwilligers (gepensioneerde collega’s) in school hebben die ons
ondersteunen?
 Wij een tweede bijeenkomst hebben gehad met het leerlingpanel?
 Mad Sience op school een show heeft gegeven?
 Juul en Lisa onze Prins en Bloemenmeisje zijn?

