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Uitslag enquête 
De enquête van het 'door de leerling geleid oudergesprek' is geanalyseerd.  
Wat fijn dat zoveel ouders dit ingevuld hebben in juni, dit is erg betekenisvol voor ons als team en als 
school. De uitkomsten van de enquête kunt u vinden in de bijlage.  
Wij evalueren de gesprekken en nemen de uitslagen van de enquêtes daarin mee. 
 
Inspectiebezoek 8 oktober 
Op dinsdag 8 oktober bezoekt de inspectie onze school van 10.00 uur tot 13.00 uur.  
Het bezoek betreft een themabezoek. De inspectie bezoekt meerdere scholen van stichting IKT en 
rondt het vierjaarlijkse bezoek af op dinsdag 29 oktober. 
 
Studiedag 9 oktober 
Op woensdag 9 oktober zijn de leerlingen vrij i.v.m. de studiedag van de stichting. 
De leerkrachten krijgen informatie over Klassepro en Continu Verbeteren (CV).  
Continu verbeteren (CV) is ontworpen om te werken aan een positief en samenwerkend 
schoolklimaat. Het doel van CV is dat leerlingen zich door middel van eigenaarschap, verantwoordelijk 
voelen voor hun eigen leerproces. Jay Marino (grondlegger van continu verbeteren) geeft onder 
andere een lezing over dit proces van eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten. 
 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is van start gegaan. Enkele leerlingen hebben de week 
geopend door te dansen op het lied 'reis mee' geschreven door Jochem 
Meyer.  
Vind jij het lastig om een boek uit te kiezen dat goed bij jou past? Reis mee met 
de geweldige boekenmetro! (zie bijlage in Parro mededeling) 
 
Boekenmarkt 
Volgende week donderdag 10 oktober is er op Talentrijk een kinderboekenmarkt, als afsluiting van de 
Kinderboekenweek. Deze boekenmarkt is van 13.15 uur tot 14.00 uur.  
De kinderen mogen dan hun eigen leesboeken verkopen die zij uit hebben of waar ze op uitgekeken 
zijn. Bij een ander vinden ze misschien weer leuke boeken om te lezen!  
Let even op de volgende punten:  

• er mogen alleen kinderboeken worden verkocht  
• neem kleingeld mee, alleen munten en geen papiergeld 
• ouders, opa's en oma's zijn uiteraard van harte welkom om mee te helpen bij de verkoop en 

te speuren naar leuke boeken. 
• het is handig met zijn tweeën bij je stapeltje boeken te zitten, dan kun je ook zelf bij de andere 

kleedjes kijken 
• opgeven bij je eigen leerkracht, voor dinsdag 8 oktober. 
• de boekenmarkt zal in de speelzaal zijn en wellicht ook in de gangen/ lokalen.  
• boeken brengen en je installeren kan vanaf 13.00 uur. (kinderen mogen ze natuurlijk ook 's 

morgens al mee naar school nemen) 
• boeken ruilen mag uiteraard ook  

 
De boekenmarkt is voor alle kinderen van Talentrijk, ook de kleuters mogen meedoen. 
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Voorleeswedstrijd  
Er wordt dit jaar een voorleeswedstrijd gehouden voor de groepen 3-4-5 en de groepen 6-7-8.  
Op deze manier proberen we meer rekening te houden met het niveauverschil, de spanningsboog en 
de belevingswereld van de leerlingen. De wedstrijd wordt gehouden op vrijdag 11 oktober. 
De beste lezer uit groep 7 of 8 mag door naar de volgende ronde, die wordt houden in het Zinin 
Theater in Nijverdal. Wij wensen alle lezers veel succes en ook veel leesplezier! 
 
Lorkeers trakteert! 
Alle leerlingen krijgen op vrijdagmiddag 11 oktober een ijsje van Lorkeers.  
Wij hebben dit ijsje gewonnen door actief betrokken te zijn bij de Cityrun!  
De kleuters ontvangen het ijsje om 14.00 uur en de groepen 3 t/m 8 mogen vanaf 14.10 uur een ijsje 
ophalen en kunnen daarna door naar huis. 
 
Beeldcoaching op Talentrijk  
Beeldcoaching (voorheen ‘Videocoaching’ of ‘Video Interactie Begeleiding- VIB’ genoemd) is één van 
de begeleidingsmethodieken die Talentrijk hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen 
op de leerlingen. Beeldcoaching wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen 
rondom onderwijs(vernieuwing). Aan de school is een gespecialiseerde beeldcoach verbonden: 
Marieke van Bodegraven. Zij maakt korte opnamen in de groep en analyseert de beelden samen met 
de leraar. Of met de leerling, als het om leerlingbegeleiding gaat.  
Net zoals dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de beeldcoach een 
beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnamen niet voor andere doeleinden 
gebruikt worden. Zo blijven de beelden die in de groep gemaakt worden onder het beheer van de 
beeldcoach en worden niet – zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken leraar – aan 
anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of 
meer leerlingen, dan worden de ouders hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.  
 
Dit waren de mededelingen van deze week. Ik hoop u voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 
Heeft u vragen over bovenstaande of opmerkingen, dan hoor ik dat graag.  
Ik wens u alvast een fijn weekend en tot maandag! 
 
Vriendelijke groet, 
mede namens het team, 
 
Jessica Gerritsen 


