Schoolontwikkeling Jansenius de Vriesschool
NIEUW
Het schoolplein van onze school is vernieuwd. Er zijn vele,
uitnodigende speelmogelijkheden voor de leerlingen gecreëerd in
een aantrekkelijke omgeving.

maart 2013
TROTS
Wij zijn trots op de bijzondere, unieke activiteiten die we onze leerlingen kunnen aanbieden,
zoals:
 De Grote Reis voor groep 8: een meerdaagse rondreis door Nederland als afsluiting van
de basisschoolperiode.
 Uitwisselingsbezoeken van groep 5, 6 met de Grundschule te Oldersum, Duitsland.
 Muzieklessen van muziekschool Hunsingo voor de groepen 4, 5, 6, 7, 8.
 Dansvoorstelling “Op Roakeldais”.
 Sportdag met cbs De Rank te Warffum.
 Lessen, educatieve bezoeken en voorstellingen kunst en cultuur van het project Zilvertje
 KIVA, het succesvolle anti-pestprogramma uit Finland, dat wij op onze school invoeren,
met ondersteuning van de Rijksuniversiteit Groningen.

OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Wij werken hard aan het verhogen van de leeropbrengsten. Het streven is dat in 2015 60% van
de kinderen een AB-score haalt en 85% een ABC-score.
Op schoolniveau halen we dit doel voor rekenen. Voor technisch lezen, spelling en begrijpend
lezen halen we dit doel nog niet.
Wat is er gedaan om de opbrengsten te verhogen?
 De
hebben
begrijpend
lezenpunt
gevolgd.
[Geef
een leerkrachten
citaat uit het document
of de scholing
samenvatting
van een interessant
op. Het tekstvak kan overal in het
document
worden
neergezet.
Ga
naar
het
tabblad
Hulpmiddelen
voor
tekenen
als
u delezen.
opmaak van het tekstvak voor het
 Estafette Nieuw is ingevoerd, een methode voor technisch
blikvangercitaat wilt wijzigen.]
 De leertijd van de kinderen is verhoogd.
 Voor alle vakken is een groepsplan gemaakt waarin zaken als het aanbod, de leertijd,
de instructie en de begeleiding worden beschreven.
 Er is een Plan van Aanpak Voorbereiding Cito-eindtoets ontwikkeld, onderschreven door
de leerlingen en hun ouders.
 Ook voor kinderen die meer dan gemiddeld presteren hebben wij een aangepast
aanbod: verkorte instructie en extra uitdaging.
De recente Cito-eindtoets score is 532,9. Dit is 0,1 boven de ondergrens die de inspectie
hanteert. We scoren daarmee een (krappe) voldoende.
PEDAGOGISCH KLIMAAT
Na een geanimeerde ouderavond is een werkgroepje van ouders en leerkrachten aan de slag
gegaan met het versterken van het pedagogisch klimaat. Hun opdracht:
 Formuleer een visie op het pedagogisch klimaat
 Welke waarden horen daarbij?
 Welk gedrag van kinderen, leerkrachten en ouders hoort daarbij?
 Maak een implementatie-voorstel.
Meer informatie vindt u op onze website: www.janseniusdevries.nl

