
NIEUWSBRIEF  

20 november-24 november 

Oudergesprekken 

24 november Rapport 

12 december Nulland geza-

menlijke ouderavond PBS  

14 december  Eygelshoven 

gezamenlijke ouderavond PBS  

 

 

 

  

 

 

Isy  

Ouders/verzorgers  zijn 

met Isy altijd op tijd en 

volledig op de hoogte van 

wat er in de klas en in en 

rond de school gebeurt. 

Isy informeert digitaal. Wilt 

u zich registreren? Dan 

kunnen wij u altijd digitaal 

bereiken.   

   

 

 

Structureel werken aan verbetering 
 

Uw kind verdient goed onderwijs! Onderwijskwaliteit staat bij ons 
dan ook hoog in het vaandel. We willen u meenemen in de wijze 
waarop wij ons onderwijs momenteel  structureel aan het verbeteren 
zijn.  
 
Werken aan verbetering van de lesgevende vaardigheden van de leerkracht 
door;  

 
• Eerste ronde collegiale klassenconsultaties; de leerkrachten zijn allemaal 

gaan kijken bij elkaar in de groepen met als doel; leren van en met elkaar, 
werkgedrag bekijken, samenwerking verbeteren, kennis vergroten, groei-
en in de rol van leerkracht, werkproblemen bespreken, elkaars talenten 
ontdekken, vaardigheden vergroten, feedback leren geven en krijgen. Er 
volgen nog twee rondes. 

• Klassenbezoeken door directeur gericht op goed lesgeven. 

• IB-er  voert klassenbezoeken met de focus op ontwikkeling en ondersteu-

ning. 

• Intensieve begeleiding nieuwe, startende leerkrachten door directie zo-

dat zij vlug onze school met methodes  en werkwijzen leren kennen.  

 

Afspraken m.b.t. Zelfstandig werken; 

• De leerkracht besteedt voortdurend aandacht aan het zelfstandig wer-
ken. 

• Vanaf groep 1 en 2 werken de leerlingen met het planbord. Na het kiezen 
van een activiteit, plakken de leerlingen het, bij dit werk behorende, pic-
togram op het planbord. Zo doende krijgen zij zicht op hun keuzes en 
vormt dit de eerste stap naar het zelf inplannen van het werk. 

• Bij het zelfstandig werken gebruiken wij  hulpmiddelen zoals;  het stop-
licht, planbord, dobbelsteenblokjes, timetimer,  stilteteken.  
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• Het zichtbaar maken in school, van gedragsregels en verwach-

tingen. Leerkrachten stimuleren positief. 

• Beloningssysteem is vanaf  23  oktober opgepakt ;  muntjes met 

schoollogo  in de klassen in doorzichtige potjes 

• PBS: schoolregels bepaald, uitgewerkt en het beloningssysteem 

opgestart. 

• Geoefend met  3 tot 4 gedragsverwachtingen in de openbare 

ruimten. 

• Aandacht voor: “Hoe geef ik goede inhoudelijke procesgerichte 

feedback” aan kinderen op het functioneren en leren.  

• Nieuw volgsysteem  om sociaal emotionele ontwikkeling te mo-

nitoren ‘ZIEN’ is aangeschaft, eerste meetmoment heeft plaats-

gevonden en dit wordt gedeeld in de oudergesprekken.  

 

Klimtoestel Eygelshoven. 

Zoals u wellicht  aan het rood/witte gestreepte 

lint gezien heeft, is het klimtoestel in Eygelsho-

ven afgekeurd.  Klimtoestellen worden jaarlijks 

gecontroleerd. 

Het afkeuren heeft te maken met het ontbreken 

van de juiste valruimte. Het zand dat eronder lag, 

is dusdanig geslonken zodat spelen op het toestel 

niet meer veilig is. 

 We zullen zorgen, in samenwerking met Movare, 

dat dit zo vlug mogelijk hersteld gaat worden. 

De veiligheid van onze leerlingen staat voorop.  

 

 

 

 

 

Verbeteren pedagogisch klimaat; de sfeer op school;  



Een uitdagende 
leeromgeving in de 
kleutergroepen 
waardoor de taal-
ontwikkeling en het 
spel gestimuleerd 
worden.  

 

 

 

In de kleutergroepen; 

 

•  Ondersteuning voor de groepen 1 en 2 door een intensieve na-

scholing door een extern bureau o.b.v. Ans Rutten. 

• Andere manier van werken door uitgebreide themaplanningen ge-

koppeld aan activiteiten  

• Uitdagend hoeken en nieuwe materialen. 

 



Contact opnemen 

Openbare Basisschool de 

Schatkist 

 
Locatie Eygelshoven  
Tuytstraat 25 6471HN  
kerkrade 045-5670176 
 

 

Locatie Nulland      
Feldbiss 210 a 6462HC  
Kerkrade 045-5670191   
 

Verbetering zicht op ontwikkeling;  

 

 

• Wij hebben ons registratiesysteem ParnasSys opnieuw in-

gericht waardoor wij beter en sneller een beeld hebben 

van onze kinderen.  

• Hierdoor kunnen we beter tegemoet komen aan de onder-

wijs-behoefte en de ondersteunings-behoefte van onze 

leerlingen. 

• Zo hebben wij vlug zicht op dat wat al goed gaat en dat 

waar wij aandacht aan moeten besteden.  
 

 

Verbeteren kwaliteitscultuur; de manier waarop wij werken aan onze verbe-

terplannen;  
 

• Wij houden ons aan de gemaakte afspraken.  

• We hebben een nieuwe taalmethode aangeschaft (Taal Actief 4).  

• Collega’s leren elkaar tips en tops geven, elkaar op verantwoordelijkheden aanspreken en samen 

evalueren van wat goed gaat en anders kan. 

• Iedereen op de Schatkist  werkt planmatig aan een 

professionele schoolcultuur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verbeterborden in de teamkamers zodat wij  

onze successen kunnen vieren!  


