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Kalender
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

28-01-19
29-01-19
30-01-19
31-01-19
01-02-19

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

04-02-19
05-02-19
06-02-19
07-02-19
08-02-19

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

11-02-19
12-02-19
13-02-19
14-02-19
15-02-19

maandag
dinsdag
woensdag

18-02-19
19-02-19
20-02-19

donderdag
vrijdag

21-02-19
22-02-19

Warmmaaklessen brede school
Buurtteam aanwezig

Ouder avond vanaf 18.45 uur
Studiedag, alle kinderen vrij

Buurtteam aanwezig

Buurtteam aanwezig

Intekenen voor rapportbespreking (4-7
maart )via parro vanaf 14.00 uur
Rapport mee
Start voorjaarsvakantie vanaf 14.30 uur

Buurtteam aanwezig

Schoolnieuws
Beste ouders,
We zijn alweer een paar weken op gang na de kerstvakantie. In de klassen is er de afgelopen weken veel aandacht
geweest voor de toetsen. De meeste groepen zijn hier bijna mee klaar. Er komt dus weer meer ruimte voor het
normale programma. De juffen zijn op de achtergrond druk met de verwerking van alle data. We hopen altijd dat
de uitslagen van de toetsen ons beeld wat we hebben van de kinderen bevestigd. Toetsen gebruiken we het liefst
als vertrekpunt voor een nieuwe periode van leeraanbod. In de komende groepsbesprekingen worden de
resultaten ook zo geinterpreteerd. Wat is er nodig om optimaal tot leren te komen? Wat heeft de leerling nodig,
maar ook wat heeft de juf hiervoor nodig? De groepsbespreking met de Ib-er is een waardevolle pas op de plaats.
Het rapport komt net voor de voorjaarsvakantie met jullie kinderen mee naar huis. Na de voorjaarsvakantie is er
ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de voortgang. Dit is in de week van 4-8 maart.
Op de ouder avond van 4 febr willen we u graag laten zien met welke methodes we op school werken en hoe we
kinderen uitgaden om te leren. Hieronder kunt u lezen welke workshops er te volgen zijn. Het zou erg leuk zijn als
we elkaar 4 februari ontmoeten.
Namens het team van de Hoge Raven,
Sylvia Tigchelhoff
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MR-update: nog één ouderlid gezocht!
Afgelopen woensdag heeft de MR weer vergaderd. Na onze oproep van eind vorig jaar heeft al één
enthousiaste ouder zich gemeld. Zij sluit vanaf de volgende vergadering aan en zal zich daarna
voorstellen.
We zijn op dit moment dus nog op zoek naar één ouder om de oudergeleding te versterken. Heb je hier
interesse in? Meld je dan aan bij secr.mr.dehogeraven@gmail.com.
Afgelopen vergadering hebben we de eerste opzet van het formatieplan besproken. De focus lag op het
aantal klassen en hoe de indeling zo stabiel mogelijk kan blijven de komende jaren. Daarnaast hebben
we een analyse van de resultaten van de ouder-, medewerker- en leerlingenvragenlijst gedaan. Hier
wordt de komende periode vervolg aan gegeven.
We hebben ook afscheid genomen van ouderlid Thijs ter Avest. Ontzettend bedankt voor je inzet de
afgelopen 14 maanden!
NCO Pilot Leerwinst bij SPO scholen
In november 2017 heeft SPO Utrecht besloten met alle reguliere PO scholen deel te nemen aan de NCO
pilot over leerwinst. Regelmatig spreken we in het DOPO (directeurenoverleg) over hoe je de groei van
leerlingen op je school goed kunt aantonen in plaats van alleen de eindopbrengsten. We verwachten dat
déze pilot ons daarbij kan helpen.
Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast.
Die gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor
verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook
belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en
rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten
van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden
gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.
De school gaat de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal
Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt
de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).
Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in
openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar
afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde
omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS.
Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze
veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan
kunt u dit kenbaar maken bij de school. De school zorgt er dan voor dat de betreffende gegevens niet
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aan het CBS geleverd worden. (Dit kunt u aangeven via de Parro app. Net als het aanvinken van
toestemming voor het gebruik van foto’s kunt u ook toestemming voor deelname aan dit onderzoek aan
of uit vinken. Wilt u dit niet dan moet u zelf actief naar Parro gaan om het vinkje uit te zetten. Graag
voor 1 maart, daarna gaan de gegevens gebruikt worden.)
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal aan
het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’
persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over
gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen,
onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een
bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de
school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Brede School nieuws
Zoals u misschien weet bieden wij vanuit de Brede School 2 x per jaar de kinderen Brede School –
Activiteiten aan.
Wanneer uw kind(-eren) daarvoor werden ingeloot, betaalde u daarvoor een eigen bijdrage van € 12,50
- per activiteit. Ouders of kinderen met een U-pas betaalden een bijdrage van € 3,00 per activiteit.
Helaas zijn wij genoodzaakt om de ouderbijdrage te verhogen. Met ingang van 2019 wordt het nieuwe
bedrag € 15,- per activiteit waar uw kind aan mag deelnemen. Voor de U-pas blijft het bedrag € 3, - per
activiteit per kind.
Vriendelijke groet, Rob Peters (brede school coordinator)

Ouder avond ; Leren van en met elkaar, hoe doen we dat op de Hoge Raven?
Op maandagavond 4 februari vanaf 18.45 uur ontvangen we u graag voor een inhoudelijke ouderavond.
De start is plenair in de theaterkuil. We werpen graag met u een blik op de uitkomst van de ouder- en
leerlingen enquete. We stippen tips en tops aan die we graag meenemen in het beleidsplan van de Hoge
Raven voor de komende 4 jaar.
Daarna bieden we u keuze uit een zevental inhoudelijke workshops. U kunt inschrijven voor 2
workshops.
Workshopronde 1; 19.15 uur- 19.45 uur
Korte koffie pauze met inzage van andere methodes op de gangen
Workshopronde 2; 20.00 uur- 20.30 uur
Inschrijven moet (helaas) op de ouderwetse manier. Op papier dus……..

De lijsten hangen op de ramen van de teamkamer.
3

Een workshop gaat door bij minimaal vijf deelnemers en heeft een maximumaantal van 30 deelnemers.
U kunt kiezen uit de volgende workshops;
1.Vreedzame school les OB; Hoe doen we dat?
2.Vreedzame School BB: Mediatoren in school
3.Thematisch werken met Davinci; thema De eerste mens
4.Thematische werken met Davinci; thema Vikingen
5.Kleuterplein; Thematische werken in de OB
6.De nieuwe Veilig leren lezen methode
7.Levelwerk; Hoe werkt dat?
U heeft vrije keuze…… Ouders met kinderen in de OB mogen ook kiezen voor een BB onderwerp en
omgekeerd.
Vanaf morgenochtend hangen de inschrijflijsten op de ramen van de teamkamer

Wist u dat?
We graag iets willen gaan organiseren om de verkeersveiligheid m.n. op vrijdagmiddag te vergroten rond de
school. We zoeken hiervoor een ouder/ouders die affiniteit hebben met het thema veiligheid/verkeer. Samen met
u en groep 8 gaan we dit plan verder uitwerken. Aanmelden graag bij Sylvia of Sarah
*****
Ik volgende week (4-8 febr) geen vervanging ga aanvragen als er een juf ziek is en geen groepen ga verdelen? De
AVS (vereniging van schoolleiders) en CNV doet dit verzoek aan alle schoolleiders om inzichtelijk te maken
hoeveel tijd er gaat zitten in het organiseren van vervanging (met vaak geen reslutaat) en wat het verdelen van
een groep met zich meebrengt voor de collegae. De tijd die ik besteed aan het zoeken naar een oplossing kan ik
nu goed inzetten voor mijn andere (kern) taken zoals het afleggen van groepsbezoeken. De klassen worden ook
niet verdeeld omdat ook hierdoor de kwaliteit van het onderwijs vermindert.
Ik hoop op uw begrip.
Vriendelijke groet, Sylvia Tigchelhoff
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