
NIEUWSBRIEF  

  16 oktober-20 oktober 

herfstvakantie 

9 november school ontbijt  

Week van 20 november rappor-

tage gesprekken 

 

 

 

  

 

 

Start 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.   

   

 

Schoolontwikkeling; Samen kansrijk onderweg! 

De visie van onze school is “samen kansrijk onderweg.” Dat betekent dat wij voortdu-

rend werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. Om blijvend aan de goede kwaliteit te 

voldoen, bepalen wij geregeld  onze verbeteracties.  Deze verbeteracties vloeien voort 

uit ons kwaliteitssysteem, rapportages van de Inspectie voor het Onderwijs, toetsin-

strumenten en wensen en ervaringen vanuit ons team, de directie en de leerlingen via 

de leerlingenraad.  

De Inspectie van Onderwijs heeft tijdens het schoolbezoek van juni 2017 gezien, dat er 

een heel aantal verbeterpunten in ontwikkeling zijn op school. Het onderwijs op 

OBS De Schatkist was niet van voldoende onderwijskwaliteit.  

Ontwikkelingen zijn opgestart en soms vroegtijdig weer gestopt waardoor teamleden 

de (nieuwe) inzichten niet hebben kunnen vertalen naar het eigen handelen. Ondanks 

het feit dat de processen niet goed liepen zijn onze opbrengsten wel van een goede 

kwaliteit.  Onze eindopbrengsten van schooljaar 2016/2017 waren zelfs (veel) hoger 

dan het landelijke gemiddelde. Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de 

schoolontwikkeling. Elk jaar maken wij op school een verbeterplan. Dit verbeterplan en 

de evaluatie daarvan wordt met het team gemaakt en daarna met de MR besproken. 

 Op hoofdlijnen geef ik u aan waar wij ons op school komend jaar mee bezig zullen hou-

den;  

Verbetering aanbod en afstemming groep 1/2 

Verbetering van de zorgstructuur   

Versterken leerkrachtvaardigheden  

Pedagogisch klimaat verbeteren   

 

Om deze ontwikkelingen duurzaam te laten zijn, krijgen wij hierbij een intensie-

ve nascholing van externen. Momenteel zijn wij bezig met het maken van 

een kwaliteitsslag in groep 1/2 en PBS (zie toelichting verder in deze 

nieuwsbrief.  
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PBS  

 

 

Onze school is gestart met een project waarbij de nadruk komt te liggen op  het belonen van positief gedrag. Deze school 

brede aanpak heet Positive Behavior Support (PBS) en is er op gericht probleemgedrag te voorkomen door goed gedrag 

te versterken. Binnen PBS draait het om het creëren van een positief schoolklimaat zodat gedragsproblemen worden 

voorkomen. Vanuit een positieve benadering maken wij duidelijke gedragsafspraken.  

Ook nemen wij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, om goed gedrag te zien en te stimuleren. Want kinderen, maar 

ook volwassenen, ‘groeien’ van positieve aandacht. Gezamenlijk worden gedragsafspraken gemaakt die berusten op drie 

pijlers, namelijk: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Deze afspraken worden ook besproken met de Leerlingen-

raad. Alles is  er  op gericht om ook de leerlingen verantwoordelijk te maken voor het creëren van een positief klimaat op 

school. Wij vinden het heel belangrijk dat ook de ouders betrokken worden bij deze aanpak.  

De onderdelen van het PBS-programma zijn gericht op handelen op het niveau van de hele school, van de afzonderlijke 

groepen en van individuele leerlingen.  

Bij PBS – Goed gedrag kun je leren! Komen technieken aan de orde voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat 

op school, waarin geen kind wordt uitgesloten en geen leerkracht zonder ondersteuning hoeft door te ploeteren.  

Doel van PBS:  

Het doel van PBS “Goed gedrag kun je leren!” is om de leerprestaties te verbeteren door een gezonde sociale omgeving 

voor de kinderen te scheppen. Gewenst gedrag wordt structureel aangeleerd,  geoefend en  beloond.  

Gewenst gedrag wordt systematisch bekrachtigd. Er zijn duidelijk omschreven consequenties die volgen op het overtre-

den van gedragsregels.  

Het samenwerken met de ouders is een belangrijk onderdeel van de methodiek. De school ontwikkelt manieren om een 

positieve band met de ouders op te bouwen en met hen samen te werken vanuit gezamenlijke waarden en verwachtin-

gen. Hier onder vindt u een foto van onze  beloningsmunten. Deze gebruiken wij als middel om PBS te laten slagen binnen 

ons onderwijs. 



Nieuwe taalmethode  na 
de herfstvakantie!! 

Na de herfstvakantie gaan 

we starten met een nieuwe 
taalmethode vanaf groep 4. 
Deze methode, Taalactief 

nieuw,  heeft zowel een taal- 
als spellingsaanbod en is 

heel geschikt voor combina-
tiegroepen. Er worden net 
als in de rekenmethode, drie 

niveaus gehanteerd. We 
hebben er bewust voor ge-
kozen om de methode 

schriftelijk te implementeren. 
We gebruiken naast de taal- 
en werkboeken, ook de soft-

ware voor extra oefening en 
andere manieren van ver-
werking. 

 

 

Dag van de leraar 2017-staking  

 

Kinderboekenweek 2017  
 

.  
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Contact opnemen 

Openbare Basisschool de 

Schatkist 

 
Locatie Eygelshoven  
Tuytstraat 25 6471HN  
kerkrade 045-5670176 
 

 

Locatie Nulland      
Feldbiss 210 a 6462HC  
Kerkrade 045-5670191   
 

Verzuim, te laat komen 

 

De school is wettelijk verplicht het “te laat” komen en het verzuim bij te 

houden. Dit gebeurt dan ook elke dag. 

Te laat komen is erg vervelend voor uw kind en lastig voor de klas en de 

leerkracht. Te laat binnenkomen is ook storend voor de groep. De les, het 

kringgesprek of de instructie beginnen echt om kwart vóór negen ’s mor-

gens. Als uw kind dan te laat binnen komt, mist het een deel van de lestijd. 

In de onderbouw groepen komen erg vaak kinderen te laat. Kleuters die te 

laat komen missen een groot deel van het kringgesprek of de spelinloop. In 

een kringgesprek worden allerlei belangrijke zaken voor de komende dag 

besproken. 

U bent als ouder verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn van uw 

kind. Zorg er dus voor dat uw kind op tijd van huis gaat en op tijd in de klas 

aanwezig is. 

 

Even een klein rekensommetje: als uw kind elke dag slechts 5 minuutjes te 

laat komt, dan mist hij / zij elke week 25 minuten van de lestijd. Dat bete-

kent dat uw kind in een schooljaar van 40 weken zo’n 1000 minuten lestijd 

mist! Mocht een kind vaak te laat komen dan zullen de leerkrachten en / of 

de directie de ouders daarop aanspreken en in het ergste geval contact 

opnemen met de leerplichtambtenaar. 

 

  Een slang in de klas! 
 


