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NIEUWSBRIEF
Tweewekelijkse nieuwsbrief met informatie over
OBS de Woordhof in Hummelo. Onze school is een onderdeel van
de Scholengroep IJsselgraaf

Werken vanuit onze bedoeling!

Studiedag
In de laatste week van de zomervakantie hebben we als team alweer onze eerste studiedag gehad. Het was een hele inspirerende dag waarbij het natuurlijk ontzettend leuk was
om elkaar allemaal weer te zien, maar waar we ook weer een volgende stap in onze eigen
èn in de schoolontwikkeling hebben gezet.
We zijn vooral bezig geweest met het nòg beter ontwikkelen van betekenisvolle thema’s en
ontdekken op welke manier (naast de wereld oriënterende vakken) lezen en schrijven daar
een samenhangende en verbindende rol in kunnen spelen.
Ook hebben we stilgestaan bij de leerdimensies ‘vragenstellen’ en ‘verbinden’ waardoor we
de kinderen nog beter kunnen helpen bij het leren leren (inzicht krijgen in hun eigen leren).
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Snappet
Ook hebben we in die laatste week van de zomervakantie een training gevolgd in het gebruik van Snappet. Snappet is een digitale leeromgeving die (in ons geval) een deel van de
verwerking voor rekenen en spelling zal vervangen (vanaf leerjaar 4 en in januari ook in
leerjaar 3). Dat betekent in de praktijk dat de
kinderen via onze eigen laptops de opgaven van rekenen en spelling zullen maken met de
doelen van de les van die dag of week (van onze huidige methoden). Omdat dat iets sneller gaat dan het schriftelijk verwerken, zullen de kinderen meer opgaven kunnen oefenen
in dezelfde tijd, de mogelijkheid voor het klaarzetten van meer opgaven biedt de digitale
omgeving heel gemakkelijk. Een ander voordeel van het gebruik van Snappet is, is dat we
het adaptief kunnen inzetten (aangepast aan het niveau van de leerling) en ook dat we op
deze manier de kinderen heel goed op hun eigen leerlijn kunnen blijven volgen. Snappet
zal bij ons niet de gehele verwerking vervangen, we zullen ook schriftelijk blijven oefenen
en verwerken. Onze manier van lesgeven en geven van instructies blijft ook hetzelfde, we
zullen alleen sneller en gemakkelijker leerlingen kunnen helpen en van feedback kunnen
voorzien. Tijdens de informatieavond zullen we u hier graag meer over vertellen en laten
zien in de groepen.

OVM
In de leerjaren 1 en 2 gaan we, om de kinderen nog beter te kunnen volgen in hun ontwikkeling, werken met het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM). U kent deze misschien al vanuit de
Peuterspeelgroep? Met het OVM kunnen we de leerlingen op alle ontwikkelingsgebieden
over de leerlijn goed volgen, dat gebeurt hoofdzakelijk op basis van observatie door de
leerkracht. Omdat ze bij de peuters ook werken met het OVM, kunnen we mooi een doorgaande ononderbroken ontwikkelingslijn realiseren. We streven ernaar om tijdens de contactvond na de kerstvakantie al de eerste gesprekken te kunnen voeren met u als ouders
op basis van dit OVM, wat meteen een vorm van rapportage is. Daaraan voorafgaand zullen we als team hier nog een scholing voor volgen.

Al met al hele mooie ontwikkelingen waarbij we steeds dichter komen bij het werken vanuit onze bedoeling.

Nieuwe inrichting leerpleinen!
Vorige week is in etappes het nieuwe meubilair gekomen voor de leerpleinen (hal, bibliotheek èn ook boven de skybox). Wat is het prachtig geworden! Het heeft onze eigen verwachtingen zelfs overtroffen.
De nieuwe inrichting biedt ruimte voor het krijgen van instructie (in grotere of juist kleine
groepen), fijne werkplekken om rustig samen te kunnen werken maar ook om juist even
alleen te werken of een boek te lezen is er voldoende ruimte! Datzelfde geldt voor onze
teamkamer, ook deze is zo ingericht dat er naast ruimte om elkaar informeel te ontmoeten
er de mogelijkheid is om (samen) te werken.
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De nieuwe doeken aan de wanden en het plaatsen van de banken zorgen ervoor dat het
geluid ook meer geabsorbeerd wordt. Dat maakt dat er gemakkelijker een goede werksfeer
gecreëerd kan worden.

We zijn er erg blij mee en zullen het hele gebouw nu nòg beter kunnen gebruiken!

MR lid gezocht!
Voor de Medezeggenschapsraad van de Woordhof zijn we dit schooljaar op zoek naar een
enthousiaste ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding. Dus voelt u zich betrokken
bij de school en lijkt het u leuk om mee te denken over het onderwijs? Neem dan contact
met ons op! We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen.
Er volgen verkiezingen als er meerdere geïnteresseerden zijn.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de
kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.
We vormen een klankbord voor de directie, onderhouden contacten met het team en de
ouders. De directie en Stichting IJsselgraaf is verplicht om bij bepaalde beslissingen de MR
te raadplegen. De MR kan dan advies geven of heeft stemrecht. Dit is vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Waarom zou u in de MR gaan?
Met de MR leert u van alles over het reilen en zeilen van de school en de schoolorganisatie.
U krijgt extra inzicht in de manier waarop het onderwijs aan onze kinderen wordt vorm gegeven. Daarnaast is er ook gelegenheid voor cursussen voor meer kennis en training van
vaardigheden.
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Hoeveel tijd kost het?
De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en de
personeelsgeleding. We vergaderen ongeveer één keer per maand in de avond. Dit is
meestal de donderdagavond, maar dit kan ook in overleg. De vergaderingen nemen ongeveer 1,5 uur in beslag.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met één van de leden of mail
naar MR@woordhof.nl
John Slagter, penningmeester en ouder uit groep 4/5
Gerda Welt, voorzitter en ouder uit groep 4/5 en groep 1/2

Renee Slutter, secretaris en leerkracht groep 3/4
Manon Vreman, secretaris en leerkracht groep 4/5

Oproep
In verband met het tuinonderhoud van ons groene schoolplein, zijn wij op zoek naar 2 a 3
ouders die drie keer per jaar onkruid willen wieden of willen snoeien begin april, juni en in
oktober.
Mocht u ons willen helpen, dan kunt u mailen naar: patricktankink@hetnet.nl

Agenda:
Maandag

30-09

Deze week starten de
Omgekeerde oudergesprekken

Woensdag

09-10

Informatieavond

Maandag

14-10

Studiedag, leerlingen vrij

Maandag

21-10

Start herfstvakantie t/m 25-10
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