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En dan is dit al weer de laatste Schoolbode van dit cursusjaar.
Met nog een kleine week te gaan is het huidige schooljaar bijna
ten einde. Het was een raar schooljaar, met weer een periode
van lockdown erin. En toch mogen we terug kijken op een goed
schooljaar. Onderwijskundig gezien hebben de leerlingen toch
veel geleerd en is er geen reden tot al te grote zorg over de ontwikkeling van de kinderen. We hebben klassen naar huis moe-

ten sturen, maar gelukkig niet al te vaak. Lesuitval door langdurige ziekte was er niet. Zo terugkijkend mogen we oprecht dankbaar zijn voor dat wat ons gegeven is als school en team. Voor
de komende weken maken we een pas op de plaats om straks
na de vakantie weer met frisse moed en energie te beginnen.

Ziek melding.

Schoolbode

NIEUWSBRIEF FRITS BODE SCHOOL

We kijken er nu al naar uit!

Doorgaans worden de meeste kinderen die ziek zijn voor schooltijd
om kwart voor negen telefonisch doorgegeven. Heel fijn, want zo weten we tijdig wie er niet en wie er wel zijn. We zien echter steeds vaker dat ouders er voor kiezen om via de mail te laten weten dat de
kinderen ziek zijn en niet komen. Dat is prima maar hier schuilt wel
het gevaar in dat we ziekmeldingen over het hoofd zien. Zeker als
deze naar de leerkracht van het kind zelf gestuurd worden. Deze kijkt
niet altijd direct in de mail ‘s morgens, waardoor het pas later duidelijk is dat een kind niet komt. Waardoor we er weer voor niets achter-

aan moeten bellen. Kiest u ervoor om de mail te gebruiken voor een
ziekmelding, wilt u dan dat doen met het volgende adres; hildevisser@rehoboth.nu? Dan komt het direct op de goede plek.

Belangrijke data:
• Portfolio mee: 5 juli.
• Zomervakantie: 12 juli tot en met 20 augustus.
• Eerste schooldag: 23 augustus.
• Startmiddag: 24 augustus.

• Luizencontrole: 25 augustus.
• Herfstvakantie: 18 tot en met 22 oktober.
• Luizencontrole: 26 oktober.
• Door leerling geleide oudergesprekken: 16 en 18 november.

Waterpunt.
De Frits Bodeschool heeft al een aantal jaren een leerling raad. Deze denken mee binnen de school
en zetten zich in om bepaalde dingen te realiseren. De leerlingen worden door de andere leerlingen
gekozen aan de hand van een eigen ‘verkiezings’ programma. Op deze manier maken we aan de
kinderen inzichtelijk hoe ons politieke systeem werkt en werken we tegelijkertijd aan het onderdeel
‘burgerschapsvorming’.
De huidige leerlingraad is de eerste leerling raad die bij het verlaten van school een tastbare verandering achterlaat. Zij hebben zich hard gemaakt voor de realisatie van een watertappunt op school.
Bij een watertappunt kun je een flesje vullen met water of direct wat drinken. Bij de gemeente Urk

hebben ze informatie ingewonnen over de subsidieregeling. (We krijgen tot vijfenzeventig procent
terug.) Met de conciërge zijn ze op zoek gegaan naar een geschikte plek binnen school. Uiteindelijk
is het watertappunt aangelegd bij de kleuteringang en vorige week vrijdag had Juf Brands de eer om
het punt te openen.
Het watertappunt is aan de binnenkant van de school af te sluiten. Om kwart voor negen in de morgen sluiten we het watertappunt aan. Met de BSO is afgesproken dat zij het watertappunt om half zeven in de avond afsluiten. In de avonden en vakanties is het watertappunt afgesloten. Dit is helaas
nodig om vandalisme tegen te gaan.

Besteding NPO gelden.
Besteding NPO gelden.

In het nieuws heeft u er ongetwijfeld al het een en ander over gehoord. Door de lockdown en de corona crisis zouden de leerlingen een vertraging in hun leerproces en ontwikkeling kunnen ervaren. Binnen de Frits Bodeschool spreken we bewust van een ‘vertraging’ en niet van een achterstand. Ten
eerste is dat onbedoeld stigmatiserend en ten tweede strookt het niet met onze visie. We gaan er
vanuit dat de leerlingen precies daar zijn in hun ontwikkeling waar ze zouden moeten zijn, ongeacht
wat er in de maatschappij gebeurd.
Om die vertraging tegen te gaan zijn er door het ministerie extra gelden beschikbaar gesteld die de
school in kan zetten om deze vertraging tegen te gaan. Voor de Frits Bodeschool is dat een bedrag
van 184000 euro. Het mag duidelijk zijn dat we deze gelden op een goede manier willen besteden en
niet zomaar lukraak uit kunnen geven.
De afgelopen maanden hebben we gebruikt om in kaart te brengen waar er eventueel behoefte was
aan ondersteuning. Hiervoor hebben we de Cito afname van maart en juni zorgvuldig geanalyseerd.
Ook heeft het MT de afgelopen periode klassenbezoeken gebracht en met de leerkrachten besproken wat zij signaleerden bij de leerlingen na de periode van thuisonderwijs. Centraal hierbij was de

vraag welke onderdelen van ons onderwijs we moesten versterken? Daardoor kwamen we tot aantal
inzichten die we in de vorige Schoolbode al met u gedeeld hebben. In het kort:
- Er is behoefte aan ondersteuning bij de vakken waarop de leerkracht instructie geeft en bepaalde
strategieën voordoet. Begrijpend lezen en spelling. Daar zagen we minder groei bij de leerlingen dan
voorheen.
- Niet alle executieve functies (plannen, leren leren, nadenken over hoe je iets oplost, etc.) zijn goed
aan bod gekomen in de corona periode. Dat vraagt een extra ondersteuning.
- De motorische en creatieve ontwikkeling is minder te zien geweest in het aanbod. Hier moeten we
wel alert op zijn omdat dit ten dienste staat van de cognitieve ontwikkeling.
Na deze analyse kwam het ministerie met een aantal interventies die we als school in konden zetten
vanuit de extra gelden. Het MT van de school heeft hier een voorselectie in gemaakt en de overige
interventies met het team gedeeld. Tijdens de teamvergadering van 23 juni hebben als team een keuze gemaakt. Niet lukraak, maar steeds vanuit het idee dat onze leerlingen er door moesten groeien.
Uiteindelijk zullen we het geld besteden aan de volgende interventies:
- Tijdelijke uitbreiding van leerkracht uren. Collega’s die dat willen krijgen een tijdelijke uitbreiding in
uren. Deze extra tijd gebruiken zij om kleine groepjes leerlingen uit het leerjaar mee te nemen en dezelfde les te geven als de klas. Dit geeft de leerkracht voor de klas de gelegenheid om met minder

kinderen de lesstof breder aan te bieden. De extra leerkracht geeft de les ook aan een kleinere groep
en kan zo beter aansluiten bij dat wat de leerlingen nodig zijn. Het voordeel van werken met eigen

leerkrachten is dat deze de kinderen, methode en lesstof kennen. Ook hoeven we geen vervangers
te gebruiken, die niet altijd beschikbaar zijn. We zullen deze leerkrachten met name inzetten bij de
strategievakken.
- Om de leerlingen beter te leren nadenken over de manier waarop ze leren en hoe ze het beste tot
oplossingen kunnen komen volgen we als leerkrachten een scholing rondom ‘feedback’ geven. Wetenschappelijk is bewezen dat dit een van de meest krachtige interventies is om leerlingen te leren
leren.
- Een deel van de gelden zullen we inzetten voor extra materialen bij begrijpend lezen, rekenen en
Alles in 1.
- Er is nog ruimte om een twaalftal chromebooks aan te schaffen. Dat willen we doen om zo de armslag in de klas te vergroten.
De gekozen aanpak is niet alleen met de leerkrachten besproken. Ook de MR is geïnformeerd en
heeft haar instemming gegeven. Het is de taak van de MR om de school in de besteding van deze
gelden te volgen.
Tijdens de analyse van de Citotoetsen die de kinderen in juni gemaakt hebben konden we al zien dat
deze aanpak zijn eerste vruchten afwerpt. We konden zien dat de kinderen die normaal een goed

resultaat haalden maar die in maart minder goede resultaten wisten te halen nu al weer een stuk gegroeid zijn.

Verandering Klasbord naar Ouderapp Klasbord
We maken al een aantjal jaren gebruik van de Klasbord app als school. Inmiddels is Klasbord
overgenomen door Heutink ICT. De oude app verdwijnt na de vakantie en maakt plaats voor
de Ouderapp Klasbord. Dit is een stabieler programma die beter samenwerkt met ons huidige
schoolsysteem. Het programma werkt hetzelfde als de Klasbord app en via die weg houden
we jullie nog steeds op de hoogte van actualiteiten op school.

Om de informatie in Klasbord Ouderapp te kunnen bekijken heb je een account nodig. Na de zomervakantie ontvang je een brief met daarin een activatiecode waarmee je een account kunt aanmaken
en je kind(eren) kunt koppelen.

De app draait op smartphones en tablets en is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play.

