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Hoogtepunt van het jaar
Afgelopen jaar zijn we na een gedegen oriëntatietraject gestart met IPC. Alle
betrokkenen waren laaiend enthousiast, dus hebben we er unaniem voor gekozen
om hier deﬁnitief mee aan de slag te gaan. Deze manier van werken doet een groot
beroep op 21st Century Skills en verhoogt de betrokkenheid van de kinderen bij hun
onderwijs. Komende twee jaar volgen we met het gehele team de implementatie
cursus om ervoor te zorgen dat deze manier van werken goed verankerd wordt
binnen onze school.

Een terugblik op 2017
Het kind
Door het overdrachtsformulier dat afgelopen jaar
is ontwikkeld is er een
betere overdracht tussen
voorschoolse opvang en
onze school. Zo hebben de
leerkrachten een beter en
completer beeld als de
kinderen op de Nicolaas
starten.

We kijken met plezier terug op
een geslaagd 2017...

Ruimte
Afgelopen jaar is er ﬂink
geprofessionaliseerd!
Collega’s hebben zich
bekwaamd op verschillende
vlakken. KIJK, Zo Leren
Kinderen Lezen en Spellen
van José Schraven,
Middenmanagement,
Cambridge Engels, Gym en
Snappet cursussen zijn
zomaar wat voorbeelden.

Samen

Zien & Zijn

Vanuit de stichting is
Schoudercom gekozen als
ouderportaal. We hebben
daar afgelopen jaar een
teamtraining voor gehad en
gaan begin februari met
Schoudercom starten en
bouwen dat stapsgewijs.
Young Impact gaat een
Osse variant krijgen door
samenwerking met de Osse
Industriële Kring, de
gemeente en het onderwijs.

2018: we gaan er tegenaan!

Het kind
De kinderen hebben zicht op hun eigen ontwikkeling en tonen
eigenaarschap. Naast kennisoverdracht is er meer ruimte voor
vaardigheidsdoelen. Om de brede ontwikkeling van ieder kind te
volgen wordt gebruik gemaakt van het programma Assessment of
learning van IPC. Tijdens kind-gesprekken wordt dit bespreekbaar
gemaakt. Naast de mindmaatjes gaan we in 2018 inzetten op de
begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen in de klas.

Het Intern Ondersteunings
Team (vakgroepcoördinatoren, IB en MT)
heeft een jaarplanning met
bijeenkomsten die zijn
afgestemd op de
groepsplanperiodes en de
momenten waarop de
cito-analyses plaatsvinden.
Daardoor wordt er breed
gekeken naar de
ontwikkeling van
individuele kinderen en
groepen.

Onderwijs
Afgelopen jaar hebben we
met het hele team de
methode STAAL voor taal
en spelling verder geborgd.
De nieuwste versie van
Wereld In Getallen is
inmiddels ook ingeburgerd.
Daarbij is extra aandacht
besteed aan de koppeling
met Snappet. We hebben
afgelopen jaar de
Mindmaatjes
gecontinueerd.

Dat verdient een pluim!

Samen
Binnen het concept wereldburgerschap gaan we verder met de
implementatie van IPC. Hierbij ligt de focus op de kwaliteit van het
handelen van de leerkracht in het realiseren van gestelde doelen. De
leerkracht durft los te laten en de regie meer bij de kinderen te
laten. In 2018 gaan we met de hele school een spetterende musical
opvoeren in de Lievekamp.

Gehoord in de klas
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De eerste pluim gaat deze keer naar onze collega’s op Nicolaas 3.0.
Ze zorgen er samen voor dat daar het Nicolaasgevoel hoog
gehouden wordt.
Aniek van Zuijdam heeft op een professionele en zeer gedreven
manier de onderbouwcoördinator taken op zich genomen,
waarvoor dank!
Absoluut onmisbaar op de Nicolaas zijn onze conciërges Hans en
Cees. Zij zijn onmisbaar en hun gewicht in goud waard.

In groep 4 zijn we bezig met aai ooi oei woorden.
De opdracht in het werkboek was: Dit koekje is oud, daarom is het t…………….
Sjonnie vult in “over de datum”

Vanaf 8 januari 2018 gaan SKBO en OOG verder als SAAM

