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Verslag Inspectiebezoek
Vorige week dinsdag 29 januari heeft de Onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze school.
Doel van dit bezoek was om in kaart te brengen hoe wij als school vorm geven aan ons ‘didactisch
handelen’. Hierbij wordt gekeken naar de betrokkenheid van de leerlingen bij de lessen, activerende
werkvormen en de manier waarop de leerkracht feedback geeft aan de kinderen.
Het bezoek was gericht op het verzamelen van informatie ten behoeve van de jaarlijkse rapportage
van de inspectie. Deze wordt jaarlijks gepubliceerd in ‘De staat van het onderwijs’.
De inspecteur heeft 4 lesbezoeken uitgevoerd in de onder- midden- en bovenbouw. We zijn blij bij u
aan te kunnen geven dat zij zeer tevreden was over de kwaliteit van de lessen. ‘De betrokkenheid
van de kinderen is hoog en de school biedt een rustige omgeving die uitnodigt tot leren’, was haar
conclusie.
In een nagesprek met de betrokken leerkrachten, onze intern begeleiders en onze directie, hebben
we met de inspecteur doorgepraat over onze ambities en mogelijke verdere ontwikkelpunten. Zo
willen we nog verder aan de slag met het verbeteren van onze feedback aan de kinderen en het
invoegen van actuele thema’s in ons leerstofaanbod. Van dit bezoek verschijnt geen rapportage. De
inspectie gebruikt de resultaten van ons schoolbezoek voor haar beeldvorming over de kwaliteit van
het onderwijs.

10-minutengesprekken en schoolkeuzegesprekken
Op 12 en 14 februari a.s. vinden de 10-minutengesprekken plaats en op 11, 12 en 14 februari a.s. de
schoolkeuzegesprekken. Afgelopen week heeft u hiervoor kunnen inschrijven via Mijnschoolinfo.
De 10-minutengesprekken zijn bestemd voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 t/m 7. De
schoolkeuzegesprekken zijn bestemd voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8. U kunt het
tijdstip waarop u wordt verwacht vinden in Mijnschoolinfo.
Ouders/verzorgers van kinderen die net op onze school zijn gestart, worden als hun kind ongeveer 6
weken op school zit door de leerkrachten persoonlijk (niet via Mijnschoolinfo) uitgenodigd voor een
gesprek.

Project ‘Reis door de wereld’
In de vorige nieuwsbrief hebben we het al aangekondigd: van woensdag 6 t/m donderdag 14 maart
houden we ons bezig met ons project ‘Reis door de wereld’. Alhoewel er voorafgaand hieraan best al
het één ander in de klassen wordt gedaan is de officiële aftrap van ons project op woensdag 6 maart
om 10.00 uur op het kunstgrasveld achter locatie 196.
We kunnen hier nog niet ál te veel over verklappen, maar het wordt een
spectaculaire opening met speciale gasten! Erg leuk om te komen kijken!
Deze opening valt binnen de reguliere schooltijden, dus de kinderen
komen gewoon naar school en zijn ook op de gewone tijd weer uit.
In de periode daarvoor buigen de kinderen zich over een yell, maken ze
een vlag behorende bij hun onderwerp/klas, wordt er nagedacht over
een ‘dresscode’ waaraan je je groep kunt herkennen tijdens de ‘Olympic
Retreat’ op woensdagmorgen 6 maart en nog veel meer.
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Tijdens het project wordt er in het rooster ruimte vrijgemaakt om dingen te
doen en te maken met betrekking tot het onderwerp dat gekozen is. Ook
hoort daar, in het kader van de Oranjedagen voor álle kinderen, ‘iets
speciaals’ bij, zoals een uitje of een gastles in de klas.
Op donderdag 14 maart vindt van 17.00 tot 19.30 uur een grote presentatie
plaats van wat er in alle klassen is gedaan en gemaakt. ’s Morgens zullen in de
klassen de afrondende werkzaamheden hieraan worden verricht. De kinderen
zijn ’s middags vrij, zodat de leerkrachten verder alles in orde kunnen maken
voor ’s avonds. Want dan wordt iedereen natuurlijk weer op school verwacht
om een kijkje te nemen in alle andere klassen op beide locaties!
De projectcommissie zal zorgen voor een looproute door beide gebouwen.
Aan het begin van deze route krijgen de kinderen een stempelkaart. In alle
klassen is een Wally verstopt (je kent hem wel, van ‘Waar is Wally’). Bij elke
Wally vind je een vraag. Hier kun je een stempel halen en als je alle Wally’s
gevonden hebt en als je alle goede stempels hebt gekregen, mag je aan het einde van de looproute
een verrassing ophalen. Dit geldt voor beide gebouwen!
Ook de ouderraad zal op deze avond actief zijn, met name in de catering. In dit kader doen we een
beroep op uw creatieve, culinaire vaardigheden. We zouden het namelijk heel erg leuk vinden om
tijdens de presentatie op 14 maart ook allerlei verschillende hapjes (uit heel de wereld?) te kunnen
presenteren. En daar hebben we u voor nodig! We hopen dat veel mensen het leuk vinden om iets
lekkers te maken en dat naar school te brengen ten bate van het project. Dat kan wat ons betreft om
12.00 uur (als u uw kind komt ophalen), maar ook om 17.00 uur als de presentatie start. Om een
beetje een idee te hebben van wat er komt, hoeveel er komt en om het goed over de twee locaties
te kunnen verdelen, vragen we u om naar or@johanfriso.nl te mailen wat uw culinaire plannen zijn.
Voor het slagen van dit idee is het natuurlijk wel zo dat hoe meer mensen er meedoen, hoe leuker
het is! Dus: zegt het voort.
We wensen de kinderen alvast heel veel plezier bij het werken aan het project en zien alle ouders
(grootouders, broers en zussen) sowieso graag terug op 14 maart tussen 17.00 en 19.30 uur.
Met vriendelijke groet, de projectcommissie.

Nieuws van de sportcommissie
Afgelopen woensdag hebben er kinderen meegedaan aan verschillende sporten, nl. schaatssporten,
klimmen en volleybal.
Klimmen stond dit jaar voor het eerst op de planning bij Dordt Sport, we hopen dat de kinderen een
leuke middag hebben gehad en dat Klimmen volgend jaar terugkomt op de planning van Dort Sport.
Zoals in de vorige nieuwsbrief door ons is vermeld, zijn bij het digitaal inschrijven voor volleybal
dingen fout gegaan. We hebben dit geprobeerd op te lossen, maar het was helaas i.v.m. de planning
en indelingen bij Dordt Sport niet meer mogelijk om nog teams toe te voegen. We hebben dus
kinderen teleur moeten stellen. We gaan er vanuit dat dit eenmalig fout is gegaan.
Op woensdag 13 februari kunnen de kinderen van groep 4, 5 en 6 volleyballen bij Next Volley aan de
Schenkeldijk. Alle informatie hierover is op de website van onze school te vinden. Op woensdag 6
maart kunnen de kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven zwemmen en diverse watersporten
uitproberen.
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Inmiddels is ook de inschrijving voor hockey en veldvoetbal geopend. Voor beide sporten kun je nog
inschrijven tot en met dinsdag 12 februari. Hockeyen kan bij DMHC aan de Schenkeldijk. Dit is op
woensdag 20 en 27 maart. Op dit moment is nog niet bekend welke groepen op welke dag spelen.
Let op: op woensdag 27 maart gaan de kinderen uit groep 8 op schoolkamp. Groep 8 kan zich dus
helaas voor dit hockeytoernooi niet inschrijven!
Het veldvoetbaltoernooi vindt plaats op woensdag 10 en 17 april. De uitwijkdatum is 24 april. Mocht
er een team van de groepen 7/8 van onze school in de finale komen, dan moeten ze spelen op
woensdag 8 mei. Net als bij hockey is op dit moment nog niet bekend welke groepen op welke
woensdagen spelen en waar. Veldvoetbal wordt verdeeld over verschillende voetbalverenigingen.
Veldvoetbal is een heel groot toernooi, waar van onze school veel kinderen aan meedoen. Dit is
ontzettend leuk, daar zijn we erg blij mee. Organisatorisch is het een heel gepuzzel om alles in orde
te krijgen. Om ons zo goed mogelijk te helpen en teleurstellingen bij de kinderen te voorkomen
vragen wij extra aandacht voor het volgende:
 Schrijf op tijd in, uiterlijk 12 februari. Na deze datum is inschrijven echt niet meer mogelijk.
 Let bij het inschrijven op of u de juiste informatie invult, want van deze gegevens gaan wij uit. Als
u bijvoorbeeld de groepsletter verkeerd invult, kan het gebeuren dat uw kind niet bij zijn/haar
klasgenootjes wordt ingedeeld. Zoiets achteraf herstellen als de teamindeling al is
bekendgemaakt, is lastig en kan teleurstelling en frustratie bij kinderen (en ouders!) opleveren.
 Wij begrijpen dat er verzoeken en voorkeuren zijn voor teamindelingen. Door een mailtje te
sturen naar sport@johanfiso.nl kan dit worden aangegeven, ook tot uiterlijk 12 februari. Wij
proberen er dan rekening mee te houden, maar dit is helaas niet in alle gevallen mogelijk. We
hebben met elkaar een aantal afspraken gemaakt voor het maken van teams. Eén daarvan is om
kinderen uit een klas zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Een verzoek voor een voorkeursteam
met kinderen uit verschillende klassen is dus niet mogelijk.
 Teams kunnen alleen worden ingeschreven als er begeleiding is. Denkt u daar bij inschrijving
even extra aan? Als begeleider hoeft u niet alle regels van een sport te kennen. Uw taak is ervoor
te zorgen dat de teams tijdig op de goede plek klaarstaan. We rekenen op u!

Belangrijke data
11, 12 en 14 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8.
12 en 14 februari: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
15 februari: Plakboeken groepen 1/2 en rapporten groepen 3 gaan mee.
22 februari: Nieuwsbrief 12 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
23 februari t/m 03 maart: Voorjaarsvakantie.
06 maart: Opening van het Project.
14 maart: Afsluiting Project, ’s avonds presentatie (alle leerlingen ’s middags vrij).
15 maart: Nieuwsbrief 13 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
22 maart: Onderwijsnieuwsbrief 02 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
27 maart t/m 29 maart: Groepen 8 op schoolkamp.
29 maart: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
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