
  
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief februari 2018 

   
AGENDA 
 
Week 9: 
10-minutengesprekken. 
 
Dinsdag 6 maart: 
Vergadering OR. 
 
Dinsdag 13 maart: 
Vergadering GMR. 
 
Woensdag 14 maart: 
Boomplantdag groepen 8. 
 
Vrijdag 23 maart: 
Volgende nieuwsbrief. 
 
Zaterdag 24 maart: 
Infodag Pius X (voor nieuwe  
ouders en kinderen). 
 
Vrijdag 30 maart: 
Paasviering. 
 
Zondag 1 april en maandag 2 
april:  
Pasen.  

 

Ontwikkelingen van IKC Pius X 
Inmiddels is de helft van het schooljaar alweer voorbij. We hebben de cito 
leerlingvolgsysteem toetsen gemaakt en de 10 –minutengesprekken zijn in 
volle gang. De kinderen van groep 8 hebben allemaal een advies gekregen voor 
het voortgezet onderwijs.  
 
In de afgelopen weken hebben we met het team een analyse gemaakt van de 

resultaten van ons onderwijs. Dit doen we middels een schoolzelfevaluatie. We 

kijken dan kritisch naar de leerlingvolgsysteem gegevens en bespreken met 

elkaar wat effectief was in ons onderwijs en wat we willen verbeteren.  In een 

doelstellingengesprek bespreekt de leerkracht met de intern begeleider en 

directie wat per groep de focus is voor het tweede deel van het schooljaar. 

 

We merken nu al dat de doelenmuur die we in de groep gebruiken een positief 

effect heeft op het leren van de kinderen. Vooraf bespreken we samen met de 

kinderen de doelen die voor de komende periode centraal staan. De kinderen 

maken zelf een inschatting, dit op basis van een pre-toets, aan welke doelen ze 

extra aandacht moeten besteden de komende periode. Door dit te bespreken 

en zichtbaar te maken worden de kinderen meer betrokken bij hun eigen 

leerproces.  

 

Bovenstaande is een volgende stap op de weg die we dit jaar zijn ingeslagen. 

Naast het pedagogisch klimaat staat het handelingsgericht werken centraal 

binnen onze school.  Tijdens onze studiedagen hebben we met elkaar 

besproken hoe we het handelingsgericht werken vorm willen geven.  Hoe 

kunnen we uw kind nog beter in beeld krijgen? En hoe kunnen we nog beter 

aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind?  

 

We zijn gestart met het omzetten van groepsoverzichten naar kindkaarten. In 

de kindkaarten beschrijven we de belemmerende en stimulerende factoren en 

de onderwijs-ontwikkelbehoeften. Om dit goed in kaart te brengen maken we 

gebruik van observaties in de groep, gesprekken met kinderen, de 

driehoekgesprekken, methodetoetsen en het cito leerlingvolgsysteem. 

De onderwijs-ontwikkelbehoeften worden vertaald naar doelen en activiteiten. 

Deze worden weggezet in dag-weekplannen. 

 

De volgende stap in dit proces is dus het stellen van doelen samen met de 



kinderen en het zichtbaar maken van de doelen in de groep. 

We realiseren hiermee een deel van onze visie; plezier in leren, een eenduidige 

herkenbare manier van werken, kinderen eigenaar maken van het eigen 

leerproces en adequaat omgaan met de verschillen tussen kinderen binnen de 

mogelijkheden van onze schoolsetting. 

Eric Pricken,  

Wrnd directeur IKC Pius X 

 

 
Nu de adviesgesprekken achter de rug zijn en 
veel kinderen hun schoolkeuze voor volgend jaar 
al hebben bepaald, starten we in de groepen 8 
met klas doorbrekend werken om het onderwijs 
nog beter aan te laten sluiten bij de 
onderwijsbehoefte van de kinderen. Op deze 
manier zijn zij aan het eind van dit jaar nog beter 
voorbereid op het voortgezet onderwijs. 
 

 
 

Vanuit de groepen 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eind januari zijn we als MR samen met directeur Eric ‘de hei’ op 

geweest. Doel was elkaar beter te leren kennen om zodoende 

een optimale samenwerking mogelijk te maken. Daarnaast 

hebben we gesproken over de invulling van onze rol als MR. 

Hoe doe je dat goed en efficiënt? En wat vinden we daarin 

prettig met elkaar? Ook bespraken we wat we belangrijk 

vinden in de ontwikkeling van de Pius X als Integraal Kind 

Centrum. Verder hebben we gesproken over hoe we ouders 

beter en meer kunnen betrekken bij de school. De 

talentenbank willen we verder uitbreiden en vormgeven. 

Samen met de school gaan we hiermee aan de slag. Aan het 

einde van de middag hebben we samen een heerlijk menu gekookt én opgegeten. We ontdekten 

ongekende talenten! 

  

Medezeggenschapsraad 



 

 

 


