NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021

AGENDA

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Aankomende maandag 8 februari gaan de scholen weer open. Wel met
de nodige aanpassingen. U ontvangt morgen via Yvette een mail waarin
beschreven staat hoe dit vorm gaat krijgen. Voor maandag 1 maart staat
er een studiedag gepland. In overleg met de MR hebben we besloten
deze online door te laten gaan. Deze dag gaan wij besteden aan
onderwijskundige ontwikkeling. De kinderen zijn deze dag dus vrij. De
BSO mag nog niet open, alleen voor de noodopvang. U kunt van de
noodopvang gebruik maken als u een cruciaal beroep heeft.
Voor vragen over de BSO kunt u contact opnemen met Doomijn
(038) 421 45 21.

WIST U DAT....

Groep 1 en 2 tijdens het thuisonderwijs met Padlet heeft
gewerkt
Dat iedereen daar foto's en berichtjes op kon plaatsen
zodat de hele klas het kon zien
Wij het heel erg leuk vonden om dit te volgen en heel trots
zijn op de kinderen
Alle ouders nu alle liedjes feilloos kunnen meezingen
Groep 7 met de hele klas voor Marwa online gezongen
heeft omdat ze jarig was
We in het nieuws van Zwolle Zuid stonden met ons
letterfeest

LETTERFEEST

Juf Ingrid kwam bij je thuis dit jaar!
Als je in groep 3 zit en je hebt alle letters geleerd, dan houden we
normaal een letterfeest op school. Dit jaar kwam juf Ingrid dat feestje bij
de kinderen thuis vieren.

DE KORFBALBOOM!

Woensdag 27 januari is er een
korfbalboom geplaatst. Dit kon
gerealiseerd worden door de
goede samenwerking met de
buurtsportcoach, Erica Manenschijn

en

korfbalvereniging

Oranje Zwart.
We vinden het belangrijk dat
kinderen

uitgedaagd

worden

om te bewegen. De korven zijn
ZO VALLEN WE

in de kleuren van ons logo.

ZEKER OP!

Nieuwe sportshirtjes en
pleinwachthesjes
Dit zijn ze dan! Hier vallen we wel
mee op met toernooien en de
Avondvierdaagse....
De Marshof geeft je energie!
Met

dank

aan

de

stichting

beheer oudergelden hebben we
nieuwe

sportshirtjes met ons

eigen logo erop.
Met de rode pleinwachthesjes
zijn we meer zichtbaar op het
plein. We zijn er erg blij mee!
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INSPECTIEBEZOEK

Op 5 november 2020 hebben we op De Marshof bezoek van de onderwijsinspectie van het ministerie
gehad. Dit is een 4-jaarlijks onderzoek met als doel de kwaliteit van het basisonderwijs in Nederland te
verbeteren. Dit jaar was De Marshof aan de beurt.

1 maart
Studiedag

Hoe verliep dit inspectieonderzoek?
Er kwamen twee inspecteurs die de hele dag meeliepen op school. Er waren klassenbezoeken, gesprekken
met leerlingen, ouders, de directeur, intern begeleider en leerkrachten. Een inspecteur heeft een half uur
gesproken met zes Leerlingen over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:
voelen kinderen zich fijn op school, vinden ze het aanbod van de lessen aantrekkelijk, hoe wordt er
omgegaan met verschillen tussen de kinderen? Met vier ouders heeft de andere inspecteur een half uur
over verschillende aspecten van de school en het onderwijs gesproken. Verder heeft iedere inspecteur drie
lessen van een half uur bijgewoond in verschillende klassen.
Aangezien het voor mij de eerste keer was dat ik de inspectie op bezoek kreeg was het wel spannend. Zowel
van de positieve als de negatieve punten kunnen we weer leren, en maken we met elkaar De Marshof nog
beter. Eind 2021 komt de inspectie weer langs en kunnen we de ontwikkelingen die we hebben
doorgemaakt laten zien.

1 maart
kinderen vrij

Wat ging er goed?
Het pedagogisch klimaat en de veiligheid is voldoende bij ons op school. Zoals de inspectie
ook al aangaf, dat is de basis voor leerlingen om tot leren te komen en hier zijn we trots op. Kinderen geven
aan dat ze de gezamenlijke activiteiten met elkaar schoolbreed heel fijn en gezellig vinden. Bijvoorbeeld het
groep overstijgend lezen, gezamenlijke projecten, klassenshows en de cultuurdagen.
Ons onderwijs bereidt kinderen voor op deelname aan een snel veranderende toekomst. Hoe die toekomst
eruitziet, is nu nog niet duidelijk. Van ons vraagt dat bewuste aandacht voor het ontwikkelen van het leren.
Het gaat niet alleen om de inhoud van het leren, maar ook om hoe je leert en wat je leert. Wij leren de
kinderen daarvoor cognitieve, sociale en creatieve vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf
leren ontdekken en leren van fouten. Dat zij zelf hun verantwoordelijkheid leren dragen en zelfstandig leren
werken en denken. We werken aan de sterke en minder sterke kanten van de kinderen en geven hen hier
inzicht in binnen een veilige setting.
De Marshof heeft de vorderingen van de leerlingen in beeld en werkt met het team gemeenschappelijk aan
de verbeteringen op school door onder andere elkaars lessen te bekijken en daar feedback op te geven. De
leraren maken deel uit van stuurgroepen op het gebied van taal, rekenen en gedrag om zo de
onderwijskwaliteit op de school te versterken.

Wat gaat er nog niet goed?
We hebben niet goed voor het voetlicht kunnen brengen of we voldoende differentiëren tijdens de lessen.
Voor het lesgeven zelf hebben we daarom een onvoldoende gekregen. Wij balen hier natuurlijk enorm
van en hebben daarom een didactisch coach kunnen regelen die ons gaat begeleiden, zodat we hier aan
het einde van het jaar ontwikkeling gaan laten zien.
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INSPECTIEBEZOEK(VERVOLG)

Waar zitten groeipunten voor ons team?
De andere onderdelen zijn als voldoende beoordeeld maar kunnen we nog sterker doen dan we nu hebben laten zien. Waar gaan we dit schooljaar
aan werken?
1. Het didactisch handelen op het gebied van differentiatie en betrokkenheid.
Dit gaan we doen door individuele coaching per leerkracht d.m.v. video opnames. Drie trajecten gaan er dit schooljaar plaatsvinden onder
begeleiding van een externe didactisch coach. Het eerste traject hebben wij in December al afgerond. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat kinderen
die bepaalde lesstof al begrijpen eerder verder kunnen zodat ze betrokken en gemotiveerd blijven. Hoe zorgen we ervoor dat er snelheid en energie
in de lessen blijft? Hoe stellen we de juiste vragen om de kinderen betrokken te houden en welke materialen gebruiken we?

2. Het diepgaander analyseren van schoolopbrengsten bij stagnaties van kinderen.
Zo kunnen wij nog beter op de onderwijsbehoefte van een leerling inspelen. De inspectie geeft aan dat er verbetering moet komen in onze
rekenopbrengsten. Hiervoor is een verbeterplan geschreven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. De afgelopen twee jaar heeft onze focus gelegen op
begrijpend lezen en spelling. Nu ligt de focus op het rekenonderwijs. Elke dag wordt er geautomatiseerd. Voor kinderen met een reken
leerachterstand die is opgelopen door de sluiting van de scholen in maart 2020 is er een naschools aanbod georganiseerd. Bij de start van elk
blok wordt gekeken wat al beheerst wordt en wat niet zodat de leerkracht beter weet hoe te sturen.
3. Een leer- en taalrijke omgeving binnen de school creëren.
Er wordt een aantrekkelijke leesbibliotheek gemaakt met nieuwe boeken en nieuwe vormgeving. Na de zomervakantie gaan we starten met een
nieuwe methode op het gebied van wereldoriëntatie, geschiedenis en natuur. Een methode waarbij we meer projectmatig gaan werken en waarbij
we schoolbreed ook enkele gezamenlijke thema’s hebben. Uitwerkingen hiervan zullen terug te zien zijn binnen de school.
Als u het inspectierapport wilt lezen dan kunt u deze vinden op de volgende website www.onderwijsinspectie.nl.

"ALLEEN MAAR LIEFDE VOOR DE SCHOOL"

Flip Huizinga neemt afscheid
Zijn kleinzoon Jeremy, was 6 toen Flip als vrijwilliger begon, inmiddels is
zijn kleinzoon 21 jaar. Oftewel Flip heeft 15 jaar! als vrijwilliger door weer
en wind oud papier voor De Marshof opgehaald. Soms waren ze wel tot
11 uur 's avonds bezig. Met pijn in zijn hart stopt hij er nu mee. Hij wordt
78 en het wordt tijd om, zoals hij zelf, zegt 'goed op zichzelf te passen'.
Hij heeft al jarenlang last van zijn knieschijf waar hij nooit aan toe heeft
willen geven. Daarboven op nu ook nog een zweepslag. Hij praat vol
liefde over de school en benadrukt de positiviteit en de verbinding die de
school uitstraalt. Hij zou het mooi vinden als De Marshof een opvolger
voor hem kan vinden, alhoewel de kans bestaat dat de Rova stopt met
alle vrijwilligers.
Flip wij waarderen het enorm dat je dit al die jaren voor ons gedaan hebt

"Het spijt mij enorm dat
ik dit niet meer kan
doen voor de school."
"Elke maand stonden er
koeken voor ons klaar,
dat werd enorm
gewaardeerd door de
jongens."

en je hoeft je zeker niet bezwaard te voelen dat je nu afscheid neemt.
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"De verbinding die ik
voel met De Marshof zal
blijven."
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DIT IS WAT ZIJ ERVAN VINDEN

VERJAARDAGEN

Yaira en Esra uit groep 6
Dit vind ik van thuiswerken
Ik vind het alleen leuk dat ik wat rust heb.
Maar ik vind het natuurlijk leuker op school.
Op school kan je iedereen weer zien, maar thuis kan ik maar een paar mensen
zien. Dat vind ik jammer. :(
Soms is thuiswerken echt vervelend. Mijn zus moet ook bellen, terwijl ik bel
en/of ik praat door haar heen of zij weer door mij en mama die vraagt wel vaak
dingen terwijl ik in de meet zit.
En op school is dat niet zo.
Maar ik mis school wel. Alle kinderen mis ik.

1 februari

Mathé

MH 5

2 februari Kiki

MH 8

3 februari Jaycee

MH 6

5 februari Sam

MH 7

6 februari Luc

MH 6

7 februari

Arsema

MH 3/4

Milan

MH 8

11 februari

Maar gelukkig over een week weer naar school :)

13 februari Livia

MH 2

Yaira van groep 6

14 februari Yinthe

MH 7

Thuiswerken

15 februari Alexander MH 3/4

Ik vind het thuiswerken leuk en niet leuk, dat ga ik jullie nu uitleggen:

1. Waarom vind ik dit leuk?
Ik vind het leuk, omdat ik mezelf beter kan concentreren. Ik word niet
snel afgeleid, want dan zit ik alleen thuis.

2.Waarom vind ik dit niet leuk?

16 februari Tim

MH 3/4

20 februari Anna

MH 5

21 februari Yaira

MH 6

27 februari Feline

MH 5

Ik vind dit niet leuk, omdat ik iedereen mis. En ik zit maar 2 uurtjes in
de meet. Ik wil het liefste gewoon in de klas zitten. Een dag thuis is leuk,
gewoon even uitrusten, maar al voor de 2e keer in lockdown, vindt ik
niet leuk. Ik wil ook weer met iedereen spelen. Zelfs mensen waar ik
ruzie mee had, mis ik.
Ik heb ook een gedicht over mijn klas geschreven:

In mijn klas…
Spelen we met elkaar
Luisteren we naar elkaar
Hebben we plezier
Zeggen we sorry
en beginnen we opnieuw.
Maken we fouten
Vergeven we elkaar
we kunnen het goed met elkaar vinden
en kunnen we goed samenwerken en goed een team zijn.
Dit is iets wat ik alleen op school heb en niet thuis
Dit is er zo bijzonder aan onze klas. Soms gaat er
iets niet goed, maar dat hoort erbij.
Mijn klas maakt mij gelukkig.
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Ik vind mijn klas de allerliefste klas.
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Van Esra, groep 6
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