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Geachte ouder(s), 

Stagiaires 
Marion Compagner, van het Hoornbeeck College, 
hoopt komende maandag te starten met haar stage 
als onderwijsassistente. In principe is ze de hele week 
aanwezig, zo af en toe zal ze een terugkomdag 
hebben. Zij zal met name in de onderbouwgroepen 
haar stage lopen.  
Van de Pieter Zandt komt Mireille Dominé haar 
stage bij ons te doen. Zij start 13 februari en komt 
alleen op de maandagen.  
Beide stagiaires heten we van harte welkom en 
wensen hen een leerzame en nuttige tijd toe bij ons 
op school. 

Leerlingen 
Instroomleerlingen 
Volgende week beginnen Daniël Dons, Anna 
Dunnink, Leanne Kragt en Vigo Slager op school. We 
heten ze van harte welkom en wensen ze een fijne en 
leerzame tijd toe op school! 

Presentatie stichting Jafet 
Mevr. J. Galvão-Hulst heeft in de achterliggende 
maand in verschillende groepen een presentatie 
gegeven over het werk dat zij, samen met haar man 
en anderen, mag doen in de favela’s -sloppenwijken-  
van Rio de Janeiro. Het is voor zowel de leerlingen als 
ons goed om de grote verschillen tussen hen die leven 
in de favela’s en ons in te zien. We bevelen het werk 
van deze stichting aan in uw gebed. 

Onderzoek oudertevredenheid 
Dank voor het invullen van de vragenlijst 
oudertevredenheid. We hebben op dit moment 
voldoende reacties. Mocht u de vragenlijst nog niet 
hebben ingevuld, het kan nog tot en met morgen. 
Let op! Eén keer per gezin invullen is voldoende! 

Audit Berséba 
Afgelopen maandag hadden wij een audit op school 
vanuit ons samenwerkingsverband Berséba. Deze 
audit vindt elke vier jaar plaats. 
Aan de hand van vijf pijlers hebben de auditoren de 
kwaliteit van onze school beoordeeld. Tijdens deze 
audit is er onder andere gekeken naar de 
kwaliteitszorg, de manier waarop wij onze leerlingen 
ondersteunen, de resultaten en het pedagogisch 
klimaat binnen onze school. 
De auditoren zijn tot de conclusie gekomen dat deze 
zaken aan de daarvoor gestelde eisen voldoen. Wij 
zijn hier dankbaar voor en hopen dat wij ook in de 
komende vier jaar dit voort kunnen zetten samen met 
onze leerlingen en u als ouders.  

Van de IB’er 
CITO’s 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de achterliggende 
weken volop is getoetst op de Prins Mauritsschool. 
Met uitzondering van de groepen 1 en 2. In deze 
groepen wordt de ontwikkeling van de leerlingen 
vastgelegd door middel van de Leerlijnen. In de 
andere groepen was het hard werken. Rekenen, 
spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, 
woordenschat, het kwam allemaal voorbij. In een 
aantal groepen wordt nog het één en ander 
afgerond. N.a.v. de resultaten van de CITO’s volgen 
de groepsbesprekingen met de leerkrachten en intern 
begeleider. In die groepsbesprekingen evalueren wij 
de extra ondersteuning van de eerste helft van dit 
schooljaar. Daarnaast leggen wij vast welke extra 
ondersteuning er tot het eind van het schooljaar 
nodig is voor elke individuele leerling. Leerlingen met 
een D- of E-score en soms ook met een lage C-score 
geven wij extra ondersteuning, meestal buiten de 
groep. Hiervoor gebruiken wij de programma’s 
BOUW! en Flits! (technisch lezen), Bloon (spelling) en 
Draaitaal (woordenschat). Hier wordt regelmatig 
ook de hulp van thuis bij ingeroepen. Zoals u van ons 
gewend bent, ontvangt u daar een mail over met 
meer informatie. We waarderen het erg als er thuis 
wordt geoefend in aanvulling op de extra hulp op 
school. Dit heeft ook echt resultaat! 
Tussentijdse resultaten CITO M-ronde 
In het verleden zag u de resultaten van de CITO M-
ronde tijdens de contactavonden voor Pasen. We 
willen u hierover vanaf nu eerder informeren. 
Daarom zullen volgende week deze scores in een 
envelop worden meegegeven. Voor verdere 
informatie verwijzen we u naar de begeleidende brief 
die aan de envelop is toegevoegd. 



Bareka 
De laatste tijd valt ons op dat, ondanks de extra 
ondersteuning rond rekenen, toch regelmatig 
leerlingen uitvallen doordat zij de basisvaardigheden, 
vaak aangeleerd in eerdere groepen, niet voldoende 
beheersen. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een 
oplossing en die denken wij gevonden te hebben in 
het online programma  Bareka. Bareka werkt met 
het rekenmuurtje. Twee keer per jaar maken de 
leerlingen een toets passend bij het leerjaar. Daarin 
wordt getoetst of zij de basisvaardigheden beheersen 
die op dat moment beheerst moeten worden. 
Wanneer dat niet zo is, mist er een steen in de muur. 
Vervolgens gebruiken we oefenmateriaal voor deze 
leerling wat afgestemd is op wat deze leerling nog 
niet beheerst. We hopen het extra oefenen in te 
zetten met behulp van een onderwijsassistente of 
RT’er. We zijn benieuwd naar de effectiviteit hiervan 
en hopen dat het bij zal dragen aan de 
rekenontwikkeling van onze leerlingen.  

Het Bareka-rekenmuurtje 

Aanmeldingsavond nieuwe leerlingen 
Donderdag 9 maart om 19.30u is de 
aanmeldingsavond voor de nieuwe leerlingen. We 
hopen weer veel nieuwe kinderen te mogen 
verwelkomen op onze scholen om Bijbels onderwijs 
te kunnen geven. Om u attent te maken op de 
aanmeldingsavond, heeft uw oudste kind een flyer 
mee naar huis gekregen. Mogelijk heeft u zelf geen 
kinderen die aankomend schooljaar 4 jaar (tussen 1 
oktober 2023 en 30 september 2024) hopen te 
worden, maar kent u wel anderen die belangstelling 
zouden hebben voor de aanmeldingsavond. Wilt u de 
flyer dan aan hen doorgeven? Op deze manier hopen 
we dat iedereen op de hoogte gebracht wordt van 
de avond. Ook voor onze nieuwe ouders, die hun 
eerste kind bij ons op school hopen te brengen. 
Wanneer u de aanmeldingsavond niet wenst te 
bezoeken, maar wel uw kind wilt aanmelden, dan 
kunt u contact opnemen met ondergetekende voor 
het aanmeldingsformulier. 

Schoolplandag – leerlingen vrij! 
Eén keer in de vier jaar moet er een schoolplan 
geschreven worden. In het schoolplan worden de 
plannen voor de komende vier jaar beschreven. Op 
dit moment wordt er op verschillende manieren input 
verzameld voor dit plan, één daarvan is de 
oudertevredenheidspeiling die is afgenomen. Op 22 
maart willen we als personeel nadenken over het 
nieuwe schoolplan en verder uitwerken. Daarom zijn 
de leerlingen deze woensdag vrij. 
Voor meer informatie verwijzen u naar de bijlage 
(alleen digitaal). 

Nieuwjaarskoeken bakken 

Belangrijke data 
13 februari – contactmoment groep 3-8 
16 en 21 februari – contactavond groep 1 en 2 
24 februari – rapporten mee voor groep 1 en 2 
27 februari – 3 maart – Voorjaarsvakantie 
8 maart – Biddag (leerlingen vrij) 
9 maart – inschrijfavond nieuwe leerlingen 
10 maart – luizencontrole 
22 maart – Schoolplandag (leerlingen vrij) 

Hebt u vragen, opmerkingen of anderszins, schroom 
niet om contact te leggen met de school. 
Voor alle genoemde data geldt: D.V. 

Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel, 
D.J. Koppelman


