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Ouderavond “In gesprek met de directie”
Hoofdluiscontrole
Studiedag (leerlingen vrij)
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
begin meivakantie

School in ontwikkeling
“Volg je de ontwikkelingen, of ontwikkel je jezelf?”
Wat doe je als je ontevreden bent over iets en het niet ergens anders kan vinden?
Dan neem je het heft in eigen hand en ontwikkel je het zelf! Met die gedachte zijn
we binnen de onderbouw een aantal jaren geleden het proces gestart om een
eigen leerlingvolgsysteem te ontwikkelen, die naar alle tevredenheid gebruikt kan
worden en waar nodig kan worden aangepast. Zo is bij ons het leerlingvolgsysteem
StuurWijz ontstaan. Een eigen volgsysteem ontwikkeld door leerkrachten van rkbs
Klippeholm, omdat we ons als onderbouw niet altijd konden vinden in (het niveau van) de
doelen die in het toenmalige leerlingvolgsysteem beschreven stonden en we een aantal
essentiële doelen misten.
In eerste instantie zijn we op zoek gegaan naar een bestaand, nieuw, leerlingvolgsysteem.
Na verschillende bouwvergaderingen kwamen wij tot de conclusie dat een goed
leerlingvolgsysteem aan de volgende eisen zou moeten voldoen:
Efficiëntie
-Het LVS (leerlingvolgsysteem) moet efficiënt zijn.
-Het LVS moet gemakkelijk zijn om mee te kunnen werken.
-Het LVS is op een snelle manier te registreren.
Onafhankelijkheid
-Het LVS zorgt ervoor dat je eigen onderwijs kunt maken en onafhankelijk bent van een
methode.
-Het LVS zorgt ervoor dat er getest wordt wat er getest dient te worden.
Aanbieden van de juiste doelen
-Het LVS gaat uit van de doelen beschreven op de site van SLO Tule.
-Het LVS geeft de ruimte om leerlingen op eigen niveau aan doelen te werken.
-Het LVS moet makkelijk aan te passen zijn bij nieuwe ontwikkelingen binnen de doelen van
het kleuteronderwijs.
Uniformiteit
-Het LVS zorgt voor een doorgaande lijn in de onderbouw.
-Het LVS draagt bij aan uniformiteit binnen de onderbouw.
Helaas konden we deze eisen niet naar volledige tevredenheid vinden in bestaande
leerlingvolgsystemen. Vandaar dat we als onderbouw hebben besloten zelf een
leerlingvolgsysteem te ontwikkelen. Dit proces is vormgegeven door twee leerkrachten: Juf
Lenneke en Juf Linda. Zij hebben gezamenlijk dit Systeem, in nauwe samenspraak met de
bouw, ontwikkeld en geïmplementeerd. In de jaren erna is het systeem, onder leiding van
meester Bas (onderbouw coördinator), volledig geïntegreerd en verder in de praktijk
vormgegeven. Ouders zien dit ’s ochtends terug in de vorm van een kleine kring. Maar ook
onze voorbereiding van de lessen, onze zorg buiten de lessen om is allemaal op dit systeem
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gebouwd. Ook voor ons is het iedere dag een dag waarbij we leren, bij kunnen schaven en
onszelf kunnen verbeteren.
We kunnen nu zeggen dat we een goed en gedegen leerlingvolgsysteem hanteren dat
efficiënt en gemakkelijk is om mee te werken en op een snelle manier te registreren is. Het
zorgt ervoor dat we ons eigen onderwijs kunnen maken en daardoor onafhankelijk zijn van
een methode. We testen alleen wat er getest moet worden, omdat we uitgaan van de
doelen beschreven op de site van SLO tule. Het zorgt voor een doorgaande lijn en
uniformiteit in de onderbouw, waarbij de ruimte blijft om het LVS te kunnen aanpassen en
door te kunnen ontwikkelen.
Kortom, we zijn er trots op!
Leerkrachten van de onderbouw.

Mededeling van de Oudercommissie
In de PaperKlip van 16 februari jl. stond in het stukje over de ouderbijdrage niet het
volledige Iban nummer van de Oudervereniging vermeld. Dit moet zijn: rekeningnummer
NL56 INGB 0001 9031 22 t.n.v. Oudervereniging Basisschool Klippeholm, Hoofddorp.

Carnaval disco in ’t Kattegat
Op vrijdag 3 maart is er Carnaval disco in wijkcentrum ’t Kattegat.
Voor de groepen 3 t/m 5 van 18.30 uur tot 19.45 uur
Voor de groepen 6 t/m 8 van 20.00 uur tot 21.30 uur
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs.
Entree € 1,50 ( incl. één limonadedrankje)
Consumpties apart verkrijgbaar.
Muziek o.l.v. DJ Niels.
Wijkcentrum ’t Kattegat
Skagerrak 328
Hoofddorp

GGDFlits
Goedemorgen!
Voldoende slaap is ook voor kinderen van belang om goed te kunnen groeien, te leren,
indrukken te verwerken, uitgerust en fit te zijn. Hoeveel slaap heeft een kind nodig en wat
kunt u als ouder doen bij slaapproblemen?
Lees hier meer over slapen.
Maakt u zich zorgen over het slapen van uw kind? Het is altijd mogelijk een afspraak te
maken met de jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van uw kind.
Dit kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30 uur – 12.30 uur en 13.00 uur – 17.00 uur.
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen schooljaar 2016-2017
Donderdag
Dinsdag

14-04-2017 t/m 17-04-2017
22-04-2017 t/m 07-05-2017
25 en 26-05-2017
05-06-2017
22-07-2017 t/m 03-09-2017*
*21-07-2017 zijn de leerlingen ’s middags vrij
6 april 2017
20 juni 2017
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