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Agenda

Leerling In Beeld

LVS 3.0 en CP LOVS worden vervangen door hét
nieuwe volgsysteem van Cito BV: Leerling in beeld.

Een meer dan volwaardige opvolger. Leerling in
beeld geeft ons nieuwe adaptieve toetsen voor de

kernvakken, mogelijkheden voor het volgen van
sociaal-emotioneel en executief, nieuwe rapportages

met focus op groei en verdiepende instrumenten.
We starten deze cito periode voor het eerst met
Leerling In Beeld. Voor u zal het format van de
rapportage veranderen. In het rapport zal een

begeleidende brief komen over hoe het te lezen. In
de bijlage vind u nog meer informatie over LIB. 

maakt elke leerling zichtbaar

geeft meer inzicht cognitief,
sociaal-emotioneel en
executief
houdt focus op groei, de
leerling staat centraal

Leerling in beeld: 

      in minder tijd 
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In de eerste week van februari komt er een bedrijf het
schoolplein van de hoofdlocatie en de paden eromheen

schoonmaken! 

Schoolplein hoofdlocatie

Personele updates

Fietsverlichting
Zou u alsjeblieft willen checken of uw kind(eren) met

fietsverlichting aan naar school toegaat? Het is
zorgwekkend hoeveel kinderen (en ouders) zonder rijden.
Zeker met dit slechte weer zijn ze/jullie niet zichtbaar voor

automobilisten voor en rondom de school. Een ongeluk
zit immers in een klein hoekje...

Juf Marije zal vanaf week 3 elke week 2 uur naar school
toekomen. Zij zal dan in de groep van juf Anne of

Wilma/Liesbeth/Lisette zijn. We zijn erg blij dat ze heel
langzaam weer meer in school is. 

 
Juf Wendy zal vanaf week 3 ook weer elke

woensdagochtend op school zijn. De dinsdag en
donderdag blijven hetzelfde. 

 
Juf Chantal komt vanaf week 3 weer elke dinsdagochtend
naar school. Ze zal in eerste instantie vooral betrokken

zijn bij de hik/huk. Erg fijn dat ze zich weer wat beter voelt
en meer in school is. 

 
Meester Erwin komt vanaf week 2 weer om de vrijdag

werken. In de andere week zal juf Melanie voor groep 8
staan. Op de overige vrijdagen zal juf Melanie zich

inzetten voor de leerlingenraad, waar nodig
ondersteunen/invallen en haar taak als eventmanager

oppakken.
 

Juf Wilma neemt helaas per 1 maart afscheid van ons. Zij
zal dan gaan genieten van haar welverdiende pensioen. In

samenspraak met Wilma neemt zij in haar laatste week
voor de voorjaarsvakantie afscheid van haar klas en van

haar collega's. Mocht u ook gedag willen zeggen, dan bent
u van harte welkom om in die week (week 7) even

persoonlijk bij haar langs te gaan in de klas.
Gelukkig hebben we ook al een opvolger gevonden voor

haar. Vanaf 1 maart zal juf Liesbeth samen met juf Lisette
voor groep 1/2 staan. Momenteel werkt juf Liesbeth al

één dag in groep 5N en één dag in groep 6P. Ook is ze al
twee dagen naast juf Wilma werkzaam bij de kleuters,
zodat u als ouders én de kinderen aan haar kunnen

wennen. 

KIES Groep
In februari start de gemeente een KIES groep op in de

gemeente Renkum. 
 

KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding.
 

Scheiding is helaas een actueel thema en veel kinderen
hebben hiermee te maken. Kinderen houden bij een
scheiding vaak hun diepste gevoelens bij zichzelf. Ze

willen vooral, dat het met hun ouders goed gaat. Vertellen
over de scheiding kunnen ze voelen als verraad. Dat

noemen we loyaliteit. Dat alle gevoelens en gedachten die
ze kunnen hebben over de scheiding normaal zijn en hoe
ze daar mee om kunnen gaan, dát moeten kinderen uit
zichzelf halen. Bij een KIES groep is er ruimte voor hun

verhaal, hun vragen, hun zorgen en hun eigen
oplossingen om te ontdekken. Door te ervaren dat ze niet
de enige zijn met vergelijkbare gevoelens, vragen, zorgen

en ideeën, voelen kinderen zich gehoord en gezien.
 

KIES is een methodiek, in basis ontwikkeld voor kinderen
met gescheiden ouders in de leeftijd van 7-12 jaar en hun

ouders. In een KIES groep komen maximaal 8 kinderen
bijeen en wordt onder leiding van KIES coaches, in acht

wekelijkse bijeenkomsten van een uur, het proces van de
scheiding doorlopen. Hierbij leren de kinderen om beter
om te gaan met de situatie en de gevolgen die zij ervaren
door de scheiding, zoals problemen en emoties rond de

scheiding, met als doel emotionele en gedragsproblemen
te voorkomen of te beperken. Voor ouders zijn er 2

ouderbijeenkomsten; een informatie- en een
evaluatiebijeenkomst.

 
KIES is in eerste instantie bedoeld voor op school en

onder schooltijd. Bij KIES op de eigen school is deelname
voor kinderen het minst belastend en is het net als voor

elk ander kind dat naar een begeleidingsgroepje gaat
‘’normaal’’. Er zijn ook andere voordelen aan verbonden
waarom de groepen op school onder schooltijd zijn. Alle
kinderen gaan naar school, je bereikt hen daar dus goed.
Ook alle ouders bereik je makkelijker via school. KIES op

school is laagdrempelig voor ouders en kinderen, al is het
alleen al omdat het geen ‘hulpverlening’ is. In deze vorm is

KIES het meest preventief.  KIES kan ook op een andere
school dan de eigen school worden aangeboden wanneer

er te weinig deelnemers zijn binnen 1 school.
 

Heeft u interesse hierin voor uw zoon of dochter? Neem
dan even contact op met de betreffende leerkracht van

uw kind of met juf Wendy.
 


