mei 2018

Koerswijzer
Van de directie

Agenda

Terugblik
Op het moment van schrijven is de meivakantie bijna
aangebroken. Op zo’n drempelmoment heb ik de neiging
om even achterom te kijken. Waar zijn we mee bezig
geweest, wat hebben we bereikt, wat valt er te leren?
De rode draad is dat we ons steeds meer focussen op
het ‘waarom’ en ‘waartoe’ van ons onderwijs. Zo zijn
we de afgelopen periode bezig geweest met onze visie
op goed leesonderwijs, schrijven, recht doen aan hoogen meerbegaafden, het rapport en ‘eigenaarschap’ bij
leerlingen. Natuurlijk willen we niet in ‘luchtfietserij’
vervallen…. Dat nadenken over onze visie moet natuurlijk
uitmonden in concreet handelen in de klas. Ik zoom even in
op de genoemde onderwerpen die ons bezighielden. Zodat
u weer een beetje op de hoogte bent van ‘onze koers’.

mei
ma 14 Vergadering oudercommissie
di 15 Bidden op school om 8.45 uur*
di 15 Koerswijzer mei / juni
do 17** Studiemiddag team, leerlingen ‘s middags vrij
ma 21 Tweede Pinksterdag
wo 23		 incassokosten schoolreis en kamp,
		 overblijfkosten en ouderbijdrage nieuwe leerlingen
do 24 Vergadering Gemeenschappelijke
		medezeggenschapsraad
ma 28 Vergadering Medezeggenschapsraad
di 29 bidden op school om 8.45 uur*
di 29 Start Avondvierdaagse groep 3 t/m 8
**In de kalender (informatieboekje pagina 11)
		 staat foutief vermeld dinsdag 17 mei, het moet
		 zijn donderdag 17 mei

Wat verstaan wij onder ‘goed leesonderwijs’?
Met goed leesonderwijs willen we bereiken dat onze
kinderen lezen met plezier, op hun eigen niveau. Daarbij
doen onze kinderen succeservaringen op, waardoor hun
gevoel van competentie (ik kan het!) vergroot. Aan het einde
van groep 8 lezen alle leerlingen tenminste op het verwachte
niveau (AVI). Dit werken we verder uit in concreet beleid met
een verantwoorde en heldere doorgaande lijn. Natuurlijk
is en blijft het leesklimaat thuis van groot belang. Dus dat
er thuis wordt gelezen, voorgelezen en dat interesse voor
boeken wordt gestimuleerd. Zie ook het schrijven verderop
‘van de leescoördinatoren’.

juni
ma 4 Vergadering oudercommissie
di 5 Schoolreis
di 12 Koerswijzer juni / juli 2018
di 12 bidden op school om 8.45 uur*
do 14 Studiemiddag team, leerlingen ‘s middags vrij
wo 20 Kamp groep 8 t/m 22 juni
di 26 bidden op school om 8.45 uur*
di 26 Spreekmiddag/ -avond n.a.v. actuele ontwikkelingen
do 28 Vergadering Gemeenschappelijke
		medezeggenschapsraad
do 28 Spreekmiddag/ -avond n.a.v. actuele ontwikkelingen

Meer recht doen aan hoog- en meerbegaafden.
Momenteel ronden een 3-tal collega’s de cursus voor
hoogbegaafdheidscoördinator af. Zij hebben een beleidsvoorstel gemaakt waarmee we de komende jaren aan de
slag gaan.

*Bidden op school contactpersoon: Marije Kamerbeek
(e: marijekamerbeek@hotmail.com)

Lees verder op pagina 2
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Rapport
Hoe kunnen we met het huidige rapport meer recht doen
aan waardering van het complete kind (onze missie) in
zijn / haar ontwikkeling? Als team denken we na over ons
huidige rapport. Onlangs hadden we daar ook een goed
gesprek over met een aantal ouders (oudercafé). Met ons
rapport willen we onze kinderen periodiek inzicht geven in
de stand van zaken, de behaalde resultaten. Ook willen we
hun ontwikkeling waarderen. Met name dat laatste aspect
kan meer voor het voetlicht komen. Wordt vervolgd.

Vervangingsproblemen
Dan is er nog iets. Dit schooljaar heb ik ook - met pijn in
het hart - enkele malen een groep vrijaf moeten geven.
Vervangers zijn momenteel moeilijk te krijgen, ook
al zijn we aangesloten bij een grote invalpool (SLIM
personeelsbemiddeling) en doen we er alles aan om
binnen Codenz deze puzzel op te lossen. Het gebeurt
regelmatig dat eigen leerkrachten extra werken voor hun
zieke / afwezige collega. Toch is en blijft het een feit dat
er een tekort is aan (inval-) leerkrachten. Daarnaast willen
we geen roofbouw plegen op elkaar.

Eigenaarschap bij leerlingen
Momenteel wordt er een onderzoek uitgevoerd over
‘eigenaarschap’ bij leerlingen op Het Kompas. In
hoeverre voelen onze kinderen zich eigenaar van
hun eigen leerproces, weten ze waar ze goed in zijn,
wat ze nog willen / moeten leren? Momenteel wordt
eigenaarschap, met veel enthousiasme, op verschillende
manieren vormgegeven op Het Kompas. Er is echter nog
geen doorgaande lijn ontstaan in de ontwikkeling van
eigenaarschap tussen de verschillende leerjaren. Door dit
onderzoek willen we te weten komen welke vervolgstap we
kunnen zetten om ‘eigenaarschap’ beter vorm te geven.

Waarom gaat de directeur dan zelf niet voor de groep,
zo vroeg laatst een ouder aan me. Op zich een terechte
vraag. Ondergetekende is bevoegd en vindt het ook nog
eens erg leuk om weer voor de klas te staan. Toch doe ik
dat in principe niet; ik wil ook recht doen aan de taken
en verantwoordelijkheden die op mijn bordje liggen. Dat
geldt ook voor andere ambulante collegae (zoals de intern
begeleiders) die ook hun eigen (drukke) werkzaamheden
hebben. Behoudens uitzonderingen willen we niet het ene
met het andere gat dichten. Daar komt het immers op neer
als ambulante collegae (met eigen specifieke taken en
verantwoordelijkheden)
lesgevende taken gaan
uitvoeren. Ik hoop op uw
begrip voor onze koers.

Samenvattend. We zijn momenteel dus druk doende met
het verder concretiseren van onze visie op goed onderwijs
/ leren. Een goede vingeroefening voor volgend jaar als
we ons schoolplan (beleid voor 4 jaar) gaan bijstellen.

Met vriendelijke groet,
Kees van Garderen

Nieuws van het personeel

Eindelijk hebben we als team onze jubilarissen Ria Lammersen (40 jaar werkzaam in onze stichting), Nelleke de
Vries en Joke Frietema (beiden 25 jaar werkzaam in onze
stichting), maar ook Greetje Bergmans en Annemarie
(beiden 25 jaar op Het Kompas) in het zonnetje gezet.
Op een zaterdag voor de meivakantie zijn we naar

Daniëlle Knol gaat de komende weken fulltime voor groep

Amsterdam getogen en hebben ons daar een dag kostelijk

7, vrijdag 8 juni hoopt Margreet Boon weer aan de slag

vermaakt. De Jordaan verkent, een smartlappenworkshop

te gaan. Vanaf dat moment zal Daniëlle op maandag

gevolgd en de grachten bevaren…. Enorm gezellig, maar

en dinsdag en Margreet op woensdag t/m vrijdag voor

wat een drukke stad…

groep 7 staan.

Dinsdag voor de vakantie namen we afscheid van onze

Marleen Veldman is voor de meivakantie begonnen met

gewaardeerde collega Ina Askamp. Een stille kracht,

het re-integreren nadat haar verlof is geëindigd. Op een

nuchter, met een heerlijk relativerende kijk (droge humor)

aantal momenten in de week begeleidt ze groepjes

op het leven. We zullen haar missen!

leerlingen, dat ze verder hoopt uit te bouwen.

2

Vakantierooster 2018 - 2019

Van de leescoördinatoren…

Hierbij het vakantierooster voor volgend jaar. De overige
vrije dagen / dagdelen zullen we op een later moment
met u delen.

Kinderen werken graag met de computer. Wist u dat u

lezen ook met de computer kunt bevorderen? Op Internet
zijn digitale prentenboeken en digitale leesboeken te
vinden. Wij vermelden hier een aantal, zodat u ze thuis

Herfst
Kerst
Voorjaar
Mei
Hemelvaart
Pinksteren
Zomer

kunt uitproberen.
Digitale prentenboeken zijn te vinden op de volgende sites:
App.wepboek.nl: hierop staan twintig geanimeerde
prentenboeken met thema’s die nauw aansluiten bij de
belevingswereld van kleuters. Je ziet twee keer hetzelfde
boek. De tweede keer wordt het verhaal onderbroken door

22
24
18
19
30
10
15

t/m 26 oktober
december t/m 4 januari
t/m 22 februari
april t/m 3 mei
en 31 mei
juni (Tweede Pinksterdag)
juli t/m 23 augustus

vragen. Het is gratis.
Schooltv.nl: hierop staan prentenboeken uit Koekeloere. De

Incasso

verhalen zijn eenvoudig geanimeerd met gesproken tekst.
Ook deze site is gratis.

Op 23 mei vindt er een incasso plaats voor de schoolreizen
en het kamp van groep 8. Tevens wordt op deze datum de
kosten voor overblijf en ouderbijdrage nieuwe leerlingen
geïncasseerd.

Bereslim.nl: hierop staan zestig geanimeerde prentenboeken. Het is wel nodig om een abonnement te nemen,
dus niet gratis.
Digitale leesboeken zijn te vinden op deze sites:
Booqees: meer dan 1000 e-boeken voor kinderen. Je
kunt op de computer lezen of in een app voor Android of
Apple. De boeken hebben geen geluid, maar sommige
boeken kun je wel zelf inspreken. Het is wel nodig om een
abonnement te nemen, dus niet gratis.
Yoleo: dit platform biedt e-boeken met een voorleesfunctie.
Je kunt op de computer lezen of in een iPad app. Er zitten
ook spelletjes in de app. Het is wel nodig om een abonnement te nemen, dus niet gratis.
Digitale samenleesboeken: net als bij gedrukte samenleesboeken lees je samen, maar dan op het scherm. De
voorleesfunctie kan voor het laagste of hoogste AVI-niveau
worden aangezet. De digitale boeken worden ook als
papieren boek uitgegeven. Elk hoofdstuk wordt afgesloten
met een spelletje. De samenleesboeken zijn in de Flevomeerbibliotheek te leen en kunnen met een code in het
boek op de computer worden gelezen.
Bron: rianvisser.nl
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Goede doelen.

Tot de zomervakantie gaan we sparen voor de stichting
‘Esperanza-Bolivia’. Deze stichting zet zich in voor het
kinderopvanghuis ‘Casa Esperanza’ in Uypaca, waar
Boliviaanse kinderen een veilig tehuis, passende scholing
en een betere toekomst wordt aangeboden. Uypaca is een
klein indianendorpje in het Andesgebergte, vlakbij La Paz
in Bolivia.
aan plezier maken, ontspanning en spel. Op het terrein
is een mooie speeltuin, een basketbalveld en er zijn
speelattributen, zoals ballen en touwen. Binnen is er
een tv, dvd-speler en een radio. Met regelmaat worden
er leuke thema-activiteiten gehouden, zoals Harry Potter
week, Olympische Spelen, taarten bakken en dansen. De
kinderen beleven hieraan veel plezier en leren ervan.

Casa Esperanza helpt kinderen die dagelijks uren moeten
lopen om op school te komen. Als het slecht weer is
kunnen zij vanwege de lange afstand en onbegaanbare
wegen niet naar school. Voor kinderen voor wie thuis geen
goede opvang is, is bij Casa Esperanza ook een plekje
vrij. Weeskinderen, die bij andere mensen inwonen en
in ruil veel (huishoudelijke) klusjes moeten doen, zijn ook
welkom. En als laatste zetten zij zich in voor kinderen met
speciaal gedrag, die extra hulp nodig hebben.

Verder wordt er een dagelijkse structuur geboden.
Kinderen hebben houvast aan deze structuur en krijgen
verantwoordelijkheden binnen deze structuur. Zij leren en
groeien in hun eigen tempo. Er wordt huiswerkbegeleiding
gegeven, waarbij Engelse les niet ontbreekt. Er is een
bibliotheek waar de kinderen lekker kunnen lezen of
voorgelezen kunnen worden. Tenslotte is er aandacht
voor de persoonlijke hygiëne van de kinderen en zijn er
tandenpoetsprojecten en voorlichtingen.

Van maandagmiddag tot vrijdagmiddag logeren de
kinderen in Casa Esperanza. In het weekend gaan zij
weer naar hun eigen huis. Ze krijgen in Casa Esperanza
liefde, structuur, humor en individuele aandacht.
De kok zorgt voor gezonde en evenwichtige maaltijden;
wekelijks wordt er een nieuw menu gemaakt, waarbij de
schijf van 5 in acht wordt genomen. Ook een gezonde
nachtrust is erg belangrijk. Daarom heeft elk kind zijn
eigen bed en eigen plekje en de kinderen richten dit
plekje zelf in, zodat zij zich thuis voelen. Er wordt gewerkt

Wij willen deze stichting helpen door een bijdrage te geven,
zodat Casa Esperanza meer spel- en leermateriaal kan
aanschaffen. Elke euro die binnenkomt, gaat rechtstreeks
naar dit project.

Uit de school geklapt… De Voedselbank
konden eten van
een euro. Daarna
fietsten we weer
terug naar school.

Groep 7 is met een excursie naar de voedselbank geweest.
Er waren 3 groepen. Wij gaan het hebben over groepje 3.
We begonnen met een presentatie. Daar leerden we over
hoe arme mensen met geld om gaan. Daarna mochten
we ons eigen voedselpakket samenstellen. Toen gingen
we naar de speelgoedbank. Daar mogen kinderen uit
de arme gezinnen cadeaus kiezen bij kerst of sinterklaas
en hun verjaardag. We mochten ook onze eigen lunch
samenstellen van 1 euro. Zo leerden we dat we best veel

van Jard en Sophie uit groep 7
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Schoolreis dinsdag 5 juni

Inzamelen via Eeko
voor het leeshuis!

Op dinsdag 5 juni gaan alle groepen op schoolreis. In
de week na de meivakantie zullen de leerlingen vernemen
waar ze heen zullen gaan.
Naar aanleiding van de incasso op 23 mei a.s. zullen de
volgende kosten worden ingehouden:
voor de groepen 1 en 2:
20 euro
voor de groepen 3,4 en 5:
25 euro
voor de groepen 6 en 7:
25 euro

Eeko ondersteunt bedrijven, organisaties en instellingen
door hen een deel van de milieuzorg uit handen te
nemen, door de inzameling van lege cartridges, toners

en gebruikte mobiele telefoons. Bij Eeko staat duurzaam
ondernemen en de zorg voor het milieu centraal. “Geef
kleur aan het milieu” onderstreept hun missie.
De eekhoorn is het symbool voor “inzamelen” en inzamelen
is de kernactiviteit van Eeko. Ecologie staat voor evenwicht
in de natuur.
• Lever uw lege inkt- of tonercartridge in zodat hij
gerecycled kan worden! Toner- en inkjetcartridges kunt
u vinden in printers, faxapparaten en kopieermachines
thuis en op kantoor. Denk erom dat u dit aanlevert in
een dichte zak (of in originele verpakking)..
Zamel vooral de volgende cartridge-merken in: HP,
Lexmark, Canon, Panasonic, Dell, Brother.
• Lever uw oude mobiele telefoon in. Zamel vooral de
volgende merken in: Blackberry, Ericsson/Sony, HTC,
Imate, LG, MDA, Motorola, Nokia, Palm, Qtek,
Sagem, Samsung, Sharp, Siemens, SPV/Orange, XDA.
Graag zonder simkaart, oplader en hoesje, maar wel

Oudercommissie
zoekt versterking!

met batterij.
Heeft u lege cartridges, toners en mobiele telefoons die
u graag wilt doneren aan school dan kunt u deze deponeren in de inzamelbox van Eeko. Deze inzamelbox is
gemaakt van speciaal recyclebaar materiaal.

De OC bestaat uit ongeveer 10 ouders die 8x per jaar op
de eerste maandag van de maand van 20.00 tot 22.00
uur in Het Kompas bijeenkomen. Hier worden lopende
zaken besproken en wordt afgesproken wie zich voor
welke activiteit wil inzetten. Verdere inzet van individuele
OC-leden is altijd maatwerk.

U kunt de inzamelbox vinden in het leeshuis van school.
Met de opbrengst willen wij als school boeken aanschaffen voor het leeshuis. Dit alles komt dus ten goede van de
leerlingen.
Spaart u ook mee?!

Meer informatie over de OC kunt u vinden op:
hetkompasdronten.nl-Onze school-Oudercommissie
Ook vaders worden van harte uitgenodigd te reageren!
Mocht u interesse hebben of vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met Kees van Garderen of met Hans
van der Mei, voorzitter van de Oudercommissie van Het
Kompas, ochetkompas@codenz.nl

Bedankt.
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Er is e r 1 jarig
hoe ra hoe ra
dat kun je we
l z ien
dat is...
Verjaardagen mei
Datum

Leerling

Groep

Datum

Leerling

Groep

5
7
9
10
10
11

Julia van Dijk
Sarah van Dijk
Aniek Pietersma
Luca Brinkhuis
Armin Dejank
Seth Moerdijk

3
1/2B
6
3
1/2B
5

12
12
18
26
27

Ezra Bastiaanssen
Simon Kuitert
Lotte Testerink
Florian de Boer
Delilah Nauta

1/2A
4
3
3
4

Ontdekkingsreizen

VOC schip op schaal (n.a.v. VierKeerWijzer thema ‘Ontdekkingsreizen’ groep 8)
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