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Informatiebrief bouw – onderwijsontwikkeling Tarcisius
U leest onze 14e informatiebrief. U vindt deze nieuwsbrieven ook op onze website
www.bs-tarcisius.nl

In deze nieuwsbrief:
-

Start schooljaar
Vervanging bij ziekte
Samenwerking Tarcisius & Catharina
Pilot Visat college en Humankind
Onze pijlers voor
onderwijsontwikkeling

START–SCHOOLJAAR
Inmiddels zijn we een aantal weken onderweg in het schooljaar 2019-2020. In de eerste
weken van het schooljaar hebben we het accent gelegd op de groepsvorming, het aanleren
van routines, maken van afspraken en regels.
We wensen iedereen een fijn & leerzaam schooljaar.
VERVANGING–BIJ–ZIEKTE
Zoals jullie waarschijnlijk weten en ook in de media hebben vernomen is er een
lerarentekort in Nederland. Wij hebben als school een aantal onderwijsondersteuners
aangenomen om ons systeem te versterken en ook om een kort durende vervanging te
kunnen opvangen. Op het moment dat een leerkracht ziek is, zullen wij dan ook ernaar
streven om de groep zo goed mogelijk te voorzien van een leerkracht of
onderwijsondersteuner. Indien dit niet mogelijk is, volgen we onze procedure die in de
schoolgids vermeld staat.
S A M E N W E R K I N G – T A R C I S I U S – S O-C A T H A R I N A

In onze laatste nieuwsbrief van het vorige schooljaar informeerden wij u al over de
samenwerking tussen SO Catharina en Basisschool Tarcisius. We verkennen dit schooljaar
met de teams welke kansen voor samenwerking wij zien en hoe dit kan worden
vormgegeven in het nieuwe gebouw.

P I L O T – VISTA COLLEGE & HUMANKIND

Dit schooljaar vindt er op school een pilot plaats 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.
ONZE-PIJLERS-VOOR -ONDERWIJS-ONTWIKKELING
In onze vorige nieuwsbrieven informeerden wij u al over onze onderwijsontwikkeling. Per
pijler leest u de ontwikkeling en voortgang.
Zelfverantwoordelijk leren:
•De volgende onderwijsontwikkelingen borgen wij dit schooljaar: 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.

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie!

Onderwijs op maat:
•De volgende onderwijsontwikkelingen borgen wij: werken met het rapportfolio - inloop om het
rapportfolio te bekijken - ouder/kind/leerkracht gesprekken - kindgesprekken. 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
borgen wij: 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.

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie!

