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Informatiebrief bouw – onderwijsontwikkeling Tarcisius
U leest onze 13e informatiebrief. U vindt deze nieuwsbrieven ook op onze website
www.bs-tarcisius.nl

In deze nieuwsbrief:
-

Alweer een jaar voorbij
Kinderredactie
Afscheid leerkrachten
Doorgaande lijn PO- VO
Pilot VISTA College & HUMANKIND
Sponsorloop
Leerlingenraad
Onze pijlers voor onderwijsontwikkeling

ALWEER–EEN–JAAR–VOORBIJ
Met de zomervakantie voor de deur blikken we terug op het schooljaar. Een jaar waarin
we de samenwerking met de peuteropvang en het voortgezet onderwijs hebben
geintensiveerd. Ook is de Entreegroep gestart en hebben we onze consulenten voor passend
onderwijs uitgebreid met een fysiotherapeute.
Daarnaast weten we dat de huisvesting in de oude HTS doorgaat! Samen met de kinderen
hebben wij hard gewerkt aan de ontwikkeling van onze pijlers voor onderwijsontwikkeling.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

KINDERREDACTIE
De wijkraad van Aarveld / Bekkerveld heeft ons benaderd om mee te werken aan het
wijkblad. In de uitgaves van het wijkblad zal vanaf nu telkens een artikel te lezen zijn,
geschreven door een van onze groepen 7 en 8. U vindt deze artikels in het wijkblad en op
de website www.aarbek.nl
WELKOM–NIEUWE–TEAMLEDEN-AFSCHEID–LEERKRACHTEN

Zoals u heeft kunnen zien op ISY verwelkomen wij komend schooljaar enkele nieuwe
collega’s. We heten de volgende leerkrachten en onderwijsondersteuners welkom op
Tarcisius: Saskia Bottenborg, David Boer Gilles van Hoof, Michelle van Heumen, Marielle
Meijs en Jill Kusters!

We nemen nu aan het eind van het schooljaar afscheid van enkele collega’s:
Juf Maril gaat na 40 dienstjaren met pensioen. Wij wensen haar alle rust en plezier toe in
haar vrije tijd!
Meester Danny werkt volgend schooljaar op SBO de Griffel. Hij heeft ervoor gekozen om
binnen ons bestuur de uitdaging op een andere werkplek aan te gaan. Wij wensen hem
veel werkplezier!
Juf Nynke, onze leerkracht in opleiding, is geslaagd en zal volgend schooljaar werkzaam
zijn op Basisschool de Cortemich. Ook juf Nynke wensen wij veel succes en plezier op haar
nieuwe werkplek.

DOORGAANDE–LIJN–GROEP8–VOORTGEZET–ONDERWIJS

Na de meivakantie is het samenwerkingsproject gestart met onze groep 8 leerlingen en de
brugklasleerlingen van de Nieuwe Thermen, SinterMeertenCollege en BernadinusCollege.
Zij hebben gewerkt aan een gezamenlijk eindproduct!
Zo zijn er muzieksstukken op de computer gecomponeerd, zijn er vakantieparken op
schaal ontworpen en een land in 3D weergegeven
Ook hebben onze leerlingen elke maandagmiddag 45 minuten Franse les gehad.
Spelenderwijs hebben de leerlingen kennisgemaakt met de beginselen van de Franse taal.
Wij evalueren de samenwerking en houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de
samenwerking!

P I L O T – VISTA COLLEGE & HUMANKIND

Volgend schooljaar zal er op school een pilot plaatsvinden waarbij we samenwerken met
het VISTA Collega. Wij zullen een opleidingsschool zijn voor onderwijsondersteuners. Dat
betekent dat wij 15 stagiaires een stageplek bieden op Tarcisius en dat deze begeleid
worden door docenten van Tarcisius en het VISTA College.
Ook draaien wij een pilot met 3 medewerkers van HUMANKIND (voorheen Kinderopvang
Humanitas) Zij zullen op maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag vanaf 12.30 uur tot
14.30 uur de leerkrachten ondersteunen in units.
We zijn blij met deze pilots en houden u op de hoogte van de voortgang.

SPONSORLOOP

De sponsorloop heeft het fantastische bedrag van €16.285,- opgebracht! De opbrengst zal
deels geschonken worden aan stichting Het vergeten Kind en deels gebruikt worden voor
extra materialen voor de kinderen van onze school.

LEERLINGENRAAD

Het was een fantastisch jaar in de leerlingenraad. We hebben veel dingen geleerd en zijn
zelfstandiger geworden. We waren in het begin zeer verlegen en durfden niet onze ideeën
te uiten.
Toen we elkaar wat beter leerde kennen, durfden we meer te praten en hadden we
onderling veel ideeën te bespreken. We hebben veel ideeën uitgevoerd, maar niet alle
ideeën zijn voltooid.
Lieve: “Helaas is dit voor mij het laatste jaar en kan ik niet nog een jaar in de

leerlingenraad zitten.”
Polly: “Ik vind het een goed idee dat de kinderen nog een jaar mogen als ze willen en ik
heb nu al goede ideeën.”
Hopelijk heeft iedereen zin om volgend jaar weer nieuwe ideeën te bespreken.
Groet, namens de leerlingenraad; Polly en Lieve

ONZE-PIJLERS-VOOR -ONDERWIJS-ONTWIKKELING
In onze vorige nieuwsbrieven informeerden wij u al over onze onderwijsontwikkeling. Per
pijler leest u de ontwikkeling in het afgelopen jaar en de richting voor het komende
schooljaar.
We zullen in ieder geval op teamniveau ook kennismaken met een van onze aankomende
partners in het nieuwe schoolgebouw, namelijk de teamleden van SO Catherina.
Zelfverantwoordelijk leren:
•De volgende onderwijsontwikkelingen zullen wij borgen: inschrijven voor extra instructie werken met de weektaak - cooperatieve werkvormen - werken in de lokalen en de
werkpleinen
•De volgende onderwijsontwikkelingen zullen wij verdiepen: inhoud van de weektaak - de
doorgaande lijn van de cooperatieve werkvormen - groepsoverstijgend werken
•De leerkrachten van de groepen 1-2-3 volgen een scholing over de spelontwikkeling van het
jonge kind en implementeren dit in het groepsoverstijgende hoekenwerk.

Onderzoekend leren:
•We onderzoeken hoe we de methode Blink inzetten.
•We onderzoeken hoe we de vaardigheden van onderzoekend leren kunnen opnemen in onze
rapportfolio's.

Onderwijs op maat:
•De volgende onderwijsontwikkelingen zullen wij borgen: werken met het rapportfolio - inloop
om het rapportfolio te bekijken - ouder/kind/leerkracht gesprekken - kindgesprekken. Alle
ouders zijn uitgenodigd om samen met het kind het rapportfolio te bekijken tijdens de inloop
in december. Ook de gesprekken in januari - februari hebben plaatsgevonden in aanwezigheid
van de leerling.
•De volgende onderwijsontwikkelingen zullen wij verdiepen: inhoud van het rapportfolio.
•We implementeren de nieuwe taalmethode STAAL. We volgen hiervoor een scholing voor de
groepen 4 t/m 8

Doorgaande lijn:
•De volgende onderwijsontwikkelingen m.b.t. de doorgaande lijn peuteropvang - groep 1 zullen
wij borgen: 1 keer per week samenspelen - samen schooltv kijken - koppeloverleg
•Wij evalueren het samenwerkingsproject met de 3 scholen van het voortgezet onderwijs en
bekijken welk vervolg wij hieraan geven om de doorgaande lijn te versterken.
•Het spelenderwijs kennismaken met de Franse taal door elke week 45 minuten aanbod vanuit
het VO zal worden voortgezet.
•De komende jaren zijn wij met regelmaat in overleg met onze partners (peuteropvang,
Kinderdagverblijf en voortgezet onderwijs) om de doorgaande lijn en de samenwerking af te
stemmen.

FIJNE–VAKANTIE
WE ZIEN ELKAAR WEER OP 19 AUGUSTUS!!!

En voor de leerlingen van groep 8:
veel succes op de middelbare school!

