MAANDBRIEF
Bulletin 202 – JANUARI 2022

Maandbrief
Als school willen we u graag op de hoogte brengen en
houden van alle ontwikkelingen binnen onze school.
Vandaar dat de mogelijkheid bestaat om regelmatig een
bulletin te downloaden, of af te drukken, via onze
website www.rendierhof.nl !
Website voor de kids van JL-Rendierhof:
Kids.rendierhof.nl

Belangrijke data.
4-2-22 Werkmappen groep 1-2 worden
meegegeven
8-2-22 OVM-gesprekken groepen 1-2
10-2-22 OVM-gesprekken groepen 1-2
11-2-2 Rapporten groepen 3 t/m 7
15-2-22 Rapportgesprekken groepen 3 t/m 7
17-2-21 Rapportgesprekken groepen 3 t/m 7
24-2-22 Maandbrief februari verschijnt
25-2-22 Carnavalsviering, leerlingen om 12:00 uur vrij
28-2 t/m 6-3
Voorjaarsvakantie
07-03-22 Studiedag, leerlingen vrij

Bericht vanuit de directie: Afscheid collega's en
voorstellen nieuwe teamleden
Met ingang van 1 februari staat ons een aantal
wisselingen te wachten.
Het gehele schooljaar maken we mee, dat leerkrachten
gedurende het jaar wisselen van school. Dat is nieuw
voor ons en zien we om ons heen ook gebeuren. Het
betekent gelukkig dat we ook in staat zijn geweest om
nieuwe collega's aan onze school te binden.
Uiteraard betekent zo'n wisseling wel een
aanpassingsperiode voor zowel kinderen als ouders, de
nieuwe collega zelf en het team dat dagelijks
verantwoordelijk is voor al onze groepen kinderen en
ondersteunend is in de schoolorganisatie.
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In de onderbouw gaat juf Esmee haar geluk beproeven
bij een andere school in Tilburg, waar zij start met een
instroomgroep van nieuwe kleuters.
Voor groep 1-2 start juf Cynthia. Cynthia is een ervaren
leerkracht voor jonge kinderen en heeft al een aantal
keren een dag gewerkt op onze school.
In groep 4 gaat meneer Roel ons verlaten. Hij gaat
buiten Tilburg werken op een kleine school en ook
dichter bij zijn woonadres. Juf Maureen komt hem
vervangen. Zij heeft haar sporen verdient in zowel
voortgezet
speciaal
onderwijs,
als
regulier
basisonderwijs.
Juf Els werkt dit jaar in groep 5, nadat zij meer dan 10
jaar in bovenbouwgroepen op onze school heeft
gewerkt. Juf Els vult bij een andere school weer een
vacature op, terwijl duocollega juf Karin vanaf februari
verantwoordelijk wordt voor de groep die zij nu
gezamenlijk lesgeven.
In groep 8 bespreekt meneer John deze week de
adviezen met de kinderen en ouders en gaat in februari
naar een school bij een stichting waar hij eerder voor
werkte. Juf Marieke is momenteel al groep 8 leerkracht
in een grensgemeente, heeft daar veel ervaring
opgedaan en vervangt John komende maand.
Tot slot is er ook een wisseling aanstaande bij onze
conciërge John. Hij gaat zich meer toeleggen op het
uitvoeren van klussen bij het ROC en start daar na ruim
4 jaar conciërge bij ons geweest te zijn. In meneer Rob
krijgen we gelukkig een fijne nieuwe conciërge, die veel
zin heeft in zijn nieuwe klus.
Alle collega's die langer of korter hebben gewerkt bij
onze school, bedank ik graag voor hun enorme inzet en
fijne samenwerking de afgelopen jaren! De nieuwe
collega's wens ik behalve een hartelijk welkom, een hele
fijne tijd toe op onze Jan Ligthartschool Rendierhof!

Tel. 013-4670809

Citytrainer junior project
Entreetoets groep 7
Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de
veranderingen die vanaf dit schooljaar plaats vinden
rondom de afname van de Entreetoets. Dit schooljaar
hebben wij onderzocht of de Entreetoets in groep 7 nog
steeds passend is bij onze school. We zijn tot de
conclusie gekomen dat wij geen meerwaarde zien in het
afnemen van de Entreetoets. We hebben ervoor
gekozen om vanaf dit schooljaar in groep 7 de E7 (eind
7) toetsen van Cito leerlingvolgsysteem af te nemen.
Deze toetsen worden eind mei/begin juni afgenomen,
tegelijk met de toetsing van groep 3 t/m 6. Hierdoor is
er een mooie doorgaande lijn in de toetsing.
De leerlingen krijgen eind groep 7 nog steeds een preadvies. Dit pre-advies is opgesteld aan de hand van de
ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode, de Cito
leerlingvolgsysteemtoetsen, de leerprestaties in de klas,
werkhouding, concentratie, motivatie, doorzettingsvermogen en andere schoolse vaardigheden van uw
zoon/dochter.

Eindtoets groep 8
Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de
veranderingen die vanaf dit schooljaar plaats vinden
rondom de afname van de Eindtoets. Dit schooljaar
hebben wij onderzocht of de CITO Eindtoets nog steeds
passend is bij onze school.
Wij hebben de verschillende eindtoetsen bekeken en
besloten om vanaf dit schooljaar de IEP Eindtoets af te
nemen.
De IEP Eindtoets is een papieren toets met een frisse en
herkenbare vormgeving die aansluit bij de
belevingswereld van de leerlingen. Op twee ochtenden
van elk maximaal twee uur maakt de leerling zowel taal
als rekenen. Iedere leerling kan de IEP Eindtoets maken.
De vragen lopen op in moeilijkheidsgraad. Zo ervaart
iedere leerling een succesgevoel en krijgt iedere leerling
bij iedere vraag de eerlijke kans om te laten zien wat hij
kan. Daarnaast heeft de IEP ook open vragen. Bij
rekenen zie je veel kale rekensommen terug, hierdoor
vormt taal geen struikelblok. De leerling werkt in één
boekje, hierdoor hoeft de leerling niet te schakelen
tussen meerdere boekjes en heen en weer te bladeren.
De IEP Eindtoets wordt afgenomen op woensdag 20
april en donderdag 21 april 2022.
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Na de carnavalsvakantie start het
Citytrainer Junior project. Meneer Rik
zal dit project in de klassen van groep
7 toelichten en de leerlingen
informeren. Kinderen die enthousiast
geworden zijn kunnen zich vervolgens
hiervoor aanmelden.
Dit project is gericht op het trainen en
begeleiden van deelnemers op basis van persoonlijke
interesses en talenten. Er wordt gewerkt aan
vaardigheden die bijdragen aan de persoonlijke
ontwikkeling van de deelnemers. De volgende vier
vaardigheden
staan
centraal;
Presenteren,
Samenwerken, Organiseren/begeleiden en Ontwikkelen.
Na de cursus kan een Citytrainer Junior de gymdocent
assisteren bij activiteiten op en rondom school,
activiteiten bedenken en begeleiden onder toezicht van
een professional. Denk hierbij aan pauze- en
pleinactiviteiten, de sportdag, naschoolse activiteiten en
overige events.

Verlofaanvragen
Via deze weg willen we u graag nogmaals dringend
vragen om verlofaanvragen minimaal 3 werkdagen voor
het verlof in te dienen. Zo kan de leerkracht ook
rekening houden met het aanwezig/afwezig zijn van
leerlingen.

Parkeren
De parkeerplaats naast het schoolgebouw is uitsluitend
bedoeld voor het personeel van het kindcentrum en
voor ouders van het KDV om jonge kinderen weg te
brengen. Het is niet de bedoeling dat u gebruik maakt
van deze parkeerplaatsen om uw kind(eren) naar school
te brengen/op te halen.

-

Met vriendelijke groet,
namens het hele team van Kindcentrum
Rendierhof,
Jean-Pierre van der Horst,
directeur Jan Ligthartschool Rendierhof
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