NIEUWSBRIEF
NOVEMBER

DE MARSHOF
GEEFT ENERGIE!

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
De dagen worden weer korter en de klok is verzet.
Afgelopen dinsdag is er weer een persconferentie geweest. We
gaan weer terug naar de 1,5 meter afstand tussen volwassenen
zowel binnen als buiten de school. Ouders binnen de school
proberen we zoveel mogelijk te beperken. Gesprekken mogen
nog steeds gewoon op school plaatsvinden op 1,5 meter
afstand. Het is fijn als hier een afspraak voor gemaakt wordt.
Contact via de telefoon of mail is uiteraard altijd mogelijk. We
zijn in afwachting van het nieuwe protocol van de PO raad,
indien er nog meer regels aangepast moeten worden, hoort u
dat zo spoedig mogelijk van mij.
Eerder liet ik u weten dat in de herfstvakantie de belijning op het
schoolplein aangebracht zou worden, helaas kon dit door de
weersomstandigheden niet doorgaan. Het is nu doorgeschoven
naar het voorjaar van 2022.
Zoals u kunt zien op de schoolapp en social media is De
Marshof bezig met mooie ontwikkelingen. De betrokkenheid en
motivatie van leerlingen vinden wij erg belangrijk. Wij proberen
steeds meer de lessen aantrekkelijk te maken voor de
leerlingen. We gaan erop uit om ook buiten het klaslokaal te
leren en werken ook veel samen met elkaar. Want tijdens
samenwerkingsactiviteiten spreek je weer hele andere
vaardigheden aan. Op de vrijdag heeft iedere groep een
rekencircuit waarbij de kinderen op eigen niveau de sommen
gaan oefenen die zij nog wat lastig vinden. Kinderen zijn hier
enthousiast over. Spelenderwijs leren ze veel.
Voor de MR hebben zich vier ouders aangemeld. Dit zal
beteken dat er verkiezingen gaan komen. Aankomende
maandagavond wordt hier binnen de MR verder over gesproken
hoe dit uitgezet gaat worden.
Voor de OR zouden we nog steeds graag ouders willen uit de
wat jongere groepen. Dus mocht u interesse hebben, laat het
mij nog even weten (y.vanhaastrecht@ooz.nl).
Het is nu een jaar geleden dat de inspectie onze school heeft
bezocht. Deze maand komen zij weer op bezoek en kunnen wij
met trots vertellen over onze school. Er wordt gesproken met
leerlingen, zij gaan in de klassen kijken en er wordt gesproken
met de medewerkers van De Marshof. Dinsdag 23 november
bezoeken zij onze school.
Hartelijke groet,
Yvette van Haastrecht.
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Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT)- Pilot
We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij wat kinderen kunnen en nodig
hebben. Dit willen we nog verder verbeteren. Daarom willen we als proef een nieuwe test afnemen: de
Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (afgekort als NSCCT).
Wat houdt de NSCCT in?
Deze korte klassikale test geeft in ruim een uur een indruk van de vermogens van het kind om iets te
leren en te begrijpen. Met andere woorden: wat het leerpotentieel van het kind is. Deze test blijkt een
goede voorspeller van het schoolsucces te zijn. Het is dus geen toets over schoolvaardigheden (zoals
lezen en rekenen). Dat onderzoeken we met de toetsen uit het leerlingvolgsysteem (Cito). We kunnen
met de NSCCT wel kijken wat we mogen verwachten van het kind. We kunnen dat vergelijken met de
schoolvorderingen (Cito resultaten) en daar ons onderwijs op afstemmen. Zo krijgen we antwoord op
de volgende vragen: Laat het kind zien wat je mag verwachten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het
kind (wel) laat zien wat je mag verwachten? Wat betekent dat voor ons onderwijs? Welke
toegevoegde waarde bieden we als school?
De NSCCT wordt begin november afgenomen in de groepen 4 t/m 8. De intern begeleider neemt de
test klassikaal af. Wanneer de test ieder jaar herhaald wordt, krijgen we een goed beeld van de
cognitieve ontwikkeling van uw kind. Na 1 jaar is dat nog niet betrouwbaar (het is een
momentopname). Omdat het dit jaar een proef is en het voor intern gebruik is, delen we de individuele
scores dit jaar nog niet met ouder(s)/verzorger(s). Mocht er aanleiding zijn om het wel te delen (bij
uitzonderlijk opvallende uitslagen) zullen we ouders persoonlijk inlichten. We zullen wel een algemene
terugkoppeling geven wat het ons als school heeft opgeleverd en hoe wij hier in de toekomst mee om
willen gaan. De resultaten van de NSCCT worden niet gedeeld met derden.

Aangepaste schoolregels
De schoolregels waren aan een up date toe. We hebben de volgende 4 schoolregels:

Project schoolkrant van de plusklas
De leerlingen van de plusklas kregen de opdracht om een interview te maken.
Norah uit groep 7 interviewde juf Yvette, Bregje (groep 6) en Yaira (groep 7) en vroeg hen wat ze van
de nieuwe lesmethodes vinden van rekenen en leskracht. Hieronder een aantal fragmenten uit het
interview en haar eigen mening over de nieuwe lesmethodes.
Juf Yvette's interview
Vraag: Juf Yvette, waarom heeft u en het team voor nieuwe lesmethodes gekozen?
Haar antwoord: Om de ongeveer 8 jaar is het nodig om de methodes te vernieuwen. Altijd zijn er weer
nieuwe ontwikkelingen. Net zoals nu met Wereld in getallen. Je merkt dat deze methode
vernieuwender is. Omdat we tevreden waren over de Wereld in getallen hebben we gekozen voor een
nieuwe versie. Maar bij Meander, Naut en Brandaan wilden wij iets echt anders. Daarvoor is leskracht
in de plaats gekomen. Dit overleggen we met het team en we bekijken wat we met een methode willen
bereiken.
Vraag: Zijn er meer scholen die deze methodes gebruiken? Want mijn nichtje zit op de Octopus en
heeft dit niet.
Haar antwoord: Ja WIG5 wordt door veel scholen gebruikt. Wij zijn de enige school in Zwolle die
Leskracht gebruikt. In het westen van Nederland wordt het wel vaker op scholen gebruikt.
Yaira’s interview
Wat vindt Yaira van leskracht (natuur, aardrijkskunde en geschiedenis)
Antwoord Yaira: Leuk en handig!
Waarom vind je het leuk?
Omdat alles in één zit en dan leer je sneller.
Yaira vind je het werk ook moeilijker?
Antwoord Yaira: Wel een beetje, maar dat komt omdat het groep 7 is.
Bregjes interview
Vraag: Bregje is alles beter en leerzamer?
Bregjes antwoord: Ik leer wel makkelijker en het gaat sneller, dus ja.
Vraag: Is het meer werk met rekenen en leskracht?
Bregjes antwoord: Ik vind het juist minder werk en fijner.
Vraag: Snap je alles?
Bregjes antwoord: Meestal wel want, het wordt beter uitgelegd.
Mijn mening
Nou ik vind alles heel leuk. Bijv. leskracht ik vind het leuk dat alles in groepjes gaat, je leert goed
samenwerken en presenteren. Ook leer je veel nieuwe dingen kwa onderwerpen. Iedereen doet goed
z’n best en vindt het leuk. Rekenen is ook fijn, met rekenen leer je veel nieuwe dingen. Ook leer je met
leerdoelen en je ziet ook dat iedereen minder fouten maakt en het beter snapt. Na de rekenles heb je
basistaken van die les dan herhaal je het. Je hebt ook eigen taken en verbeter taken. Iedereen leert
ook tempo rekenen met keersommen, daarmee leer je alles snel.

