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Meandernieuws

Agenda
Oktober 2018
Woensdag 3 oktober
Vrijdag 5 oktober
Woensdag 17 oktober
maandag 22 t/m vrijdag 26
oktober 2018

Start Kinderboekenweek, thema Vriendschap
Studiedag; groep 1 t/m 8 vrij
Jaarvergadering MR en
Herfstvakantie

De Schoolgids 2018-2019 is te vinden op onze website: www.demeander.eu
Op tijd starten
Op de Meander willen we de lestijden graag optimaal benutten. Daarom willen we graag echt om 8.15 uur
met de lessen kunnen beginnen.
We hebben daarbij een hulpmiddeltje voor ouders bedacht:
In alle groepen stellen de leerkrachten een timer met een ‘pieper’ in die om 8.13 uur en geluid geeft. Dat is
het teken, dat ouders de klas moeten verlaten.
Als iedereen dat meteen doet, dan kunnen de leerkrachten optimaal met hun les starten.
Wij verzoeken u om dan meteen door te lopen naar buiten en niet op de gang te blijven praten met elkaar.
We willen een optimale rust voor de kinderen om aan de slag te gaan.
Op de Meander is de gang immers ook een werkplek voor de kinderen, waar zij dan kunnen lezen en werken.
Dit schooljaar hebben we een aantal nieuwe medewerkers. Zij stellen zich hieronder even kort aan u
voor:
Mag ik me even voorstellen?
Mijn naam is Marjolein Zoutberg.
Ik start in september bij het schoolteam op de beide “Meanders” .
Het vorig schooljaar was ik al een paar weken werk ik als “inval- juf” op
“Meander-West” in groep 4A.
In het nieuwe schooljaar ga ik 3 dagen op “Oost “in 1/2D werken en één dag in
de week op” West” in groep 5A.
Ik heb er ontzettend veel zin in.
Vele jaren werk ik in het basisonderwijs. Ik ben begonnen in Amsterdam, vervolgens in Almere gaan werken
en de laatste 4 jaren werkzaam op diverse scholen in Lelystad.

Ik ben getrouwd met Paul. Bij elkaar hebben wij 2 volwassen zonen en een dochter. En we genieten van ons
kleinzoontje.
Ik ben enthousiast, sportief en een natuurliefhebber. Er is altijd wel iets leuks om aan te pakken.
Dit stukje schrijf ik om mijzelf even aan u voor te stellen. Ik ben Daniëlle Polfliet en ik kom voor de
ziektevervanging van juf Lidewey bij de kleuters in 1/2 C en D. Het afgelopen jaar heb ik mijn afstudeerstage
afgerond bij de kleuters op een andere school. Nu ben ik klaar om echt te starten en ik kijk er dan ook erg
naar uit om uw kinderen te begeleiden in hun leerproces. Wellicht kennen sommige ouders en kinderen mij,
hiervoor was ik namelijk werkzaam bij Ballorig. Ik ben geboren en getogen in Lelystad, inmiddels woon ik
samen met mijn vriend en onze twee honden. In mijn vrije tijd sport ik graag, daarnaast ben ik graag met mijn
familie en vrienden. Ik maak graag persoonlijk kennis met u.
Ik ben Marlijn van Ojik, 28 jaar oud en woon met mijn man en 2 zoontjes in Hellendoorn. In mijn vrije tijd ga
ik graag wandelen en doe ik aan Strong by Zumba.
Sinds 2013 ben ik aan het invallen binnen verschillende stichtingen en heb aan alle leeftijdsgroepen wel les
gegeven.
Dit schooljaar geef ik op woensdag, donderdag en vrijdag les aan groep 6a.
Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Mijn naam is Avital Jansen en ik mag komend jaar op de Meander Oost les komen
geven aan groep 6b. Ik ben 25 jaar oud en ik woon in Zwolle. Ik houd van crea en
kunst, zo speel ik graag toneel, knutsel of teken ik graag, of ik lees een boek. Wilt u
nog meer van mij weten, loop gerust eens binnen. Ik heb erg veel zin om te
beginnen op de Meander en zie uit naar een mooie tijd. Tot ziens!
Juf Avital
Hallo allemaal! Ik wil me via deze weg kort voorstellen. Ik ben juf Manisha, 34 jaar oud en vanaf het nieuwe
schooljaar ben ik nieuw op de Meander!
Ik zal samen met juf Claudia aan groep 3a lesgeven. Dit doe ik op de woensdag.
Daarnaast sta ik samen met juf Nienke voor groep 5a. Ik ben er op de donderdag en vrijdag.
Samen met mijn vriend en 2 kinderen woon ik sinds een paar jaartjes in Lelystad.
Ik ben vanuit het drukke Den Haag verhuisd naar het rustige Lelystad. Dit bevalt me goed.
Werken met kinderen heb ik altijd al leuk gevonden, ik vind het onwijs leuk om dit schooljaar een nieuwe
start te maken met de kinderen op de Meander!

Logopedie op school
Op iedere basisschool in Lelystad komt een logopedist. Zij komt op afspraak op onze school. De logopedist
houdt zich bezig met de mondelinge communicatie: taal, spraak, stem, mondgedrag, vloeiendheid, auditieve
vaardigheden en gehoor. In het dagelijks leven is communiceren onmisbaar. Een goede spraak- en
taalontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. Soms verloopt de spraak- en/of taalontwikkeling
niet vanzelf. Het opsporen van kinderen met logopedische problemen gebeurt door middel van de
logopedische screening. Deze is erop gericht kinderen te selecteren die risico lopen in de verdere spraaken/of taalontwikkeling.
De screening
Alle leerlingen worden door de logopedist op school gescreend in het schooljaar dat ze vijf jaar worden.
Ouders krijgen in het begin van het schooljaar een toestemmingsformulier via de leerkracht. Dit formulier
moet ingevuld en ondertekend bij de leerkracht ingeleverd worden. Als de logopedist op school is neemt zij

kinderen 1 voor 1 mee uit de klas om de screening uit te voeren. De ouders zijn hier niet bij aanwezig. Over de
uitslag worden zowel ouders als leerkracht geïnformeerd, per brief of in een persoonlijk gesprek.
Wanneer ouders, leerkrachten of anderen twijfelen over het spreken van een leerling, dan kunnen zij de
logopedist raadplegen.
Als blijkt dat er iets aan de hand is zijn er de volgende mogelijkheden:
controle op korte of langere termijn
adviezen voor ouders en leerkrachten
verwijzing naar logopedist in de vrije vestiging.
Als u contact wilt opnemen met de logopedist dan kunt u dat via de leerkracht van uw kind doen. Meer
informatie is te vinden op www.logopedieopscholenlelystad.nl

Kinderboekenweek 2018: Vriendschap; kom erbij!
Net als elk jaar organiseert FlevoMeer Bibliotheek een Kinderboekenweekfeest. Het Kinderboekenweekfeest
is op woensdagmiddag 3 oktober 2018 van 13.30 uur tot 16.00 uur. In alle bibliotheken van FlevoMeer
Bibliotheek is dan heel veel te doen rondom vriendschap. Vriendschap is een breed thema dat bijzonder
aanspreekt. Want samen met een vriend mooie dingen maken en doen in FlevoMeer Bibliotheek is heel
bijzonder.
Startmiddag
Vanaf half 2 begint de feestelijke Startmiddag. Kom er bij!
Kinderen maken van alles mee, leren veel en maken plezier in de bibliotheek met Codewoord; een quiz voor
nieuwsgierige kinderen of Elfjes (gedichtjes) maken voor poëtische kinderen. Amnesty International legt uit
wat kinderrechten zijn en hoe we jongeren over de hele wereld een hart onder de riem kunnen steken door
het sturen van kaarten en berichtjes via social media. Er liggen GRTZ! Kaarten klaar om te schrijven en te
versturen en via Twitter sturen we berichten de wereld in. Paspoorten met opdrachten en uitleg zijn ook
aanwezig. Unicef zorgt dat kinderen in de hele wereld een goede kindertijd kunnen hebben en laat tijdens de
startmiddag zien dat elk kind er bij hoort.
Kinderen die aan alle activiteiten hebben meegedaan ontvangen een cadeautje van de bibliotheek.
Het volledige programma per bibliotheek staat op flevomeerbibliotheek.nl/kinderboekenweek
In de Kinderboekenweek staan kinderboeken over vriendschap centraal. De Kinderboekenweek loopt van
woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is
Jozua Douglas, bekend van o.a. De gruwelijke generaal en De ongelooflijke Ravi Ravioli. De maker van het
Prentenboek van de Kinderboekenweek 2018 is illustrator Milja Praagman.

Chromebooks
Op zowel Meander West als Oost zijn we dit schooljaar
gestart met 36 Chromebooks.
Om zoveel Chromebooks tegelijkertijd in gebruik te
nemen, is er een nieuw wifi netwerk aangelegd. Helaas
is het netwerk nog niet in alle groepen overal dekkend.
We hebben het bedrijf dat dit voor ons heeft
aangelegd hierop aangesproken. We zijn er dus mee
bezig.
De Chromebooks worden in alle groepen gebruikt voor extra reken- en taallessen. We starten dit jaar ook met
het digitaal afnemen van de rekentoetsen in de groepen 4 t/m 8. Dat heeft als voordeel, dat het programma
van onze methode Wereld in getallen na de toets zelf aangeeft welke extra lessen een kind dan moet maken
om zo goed mogelijk te presteren.

Inloopspreekuur over hoogbegaafdheid
28 september 2018, van 11:30 tot 12:30 | FlevoMeer Bibliotheek Lelystad
Kosten: gratis
HB Professionals Susanne Schmidt en Anneloes Hoving geven een inloopspreekuur bedoeld voor ouders van
(vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, maar ook voor volwassenen die zelf hoogbegaafd zijn.
Bij hoogbegaafdheid denken de meeste mensen meteen aan goede cijfers of mooie werkprestaties. Maar als
hoogbegaafde mensen niet op de juiste manier begeleid worden, kan het zijn dat de oorspronkelijke potentie
niet (geheel) tot bloei komt. Hoogbegaafdheid is niet alleen een hoog IQ, maar vooral een andere manier van
denken, voelen en ervaren. Omdat er ook in Lelystad een groeiende vraag is naar informatie over dit
onderwerp, besluiten HB Centrum en FlevoMeer Bibliotheek Lelystad de handen ineen te slaan door een HB
Inloopspreekuur te organiseren op een aantal vrijdagochtenden.
Voor hoogbegaafde kinderen én hoogbegaafde volwassenen
Het inloopspreekuur is bedoeld voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, maar ook voor
volwassenen die zelf hoogbegaafd zijn. Zij kunnen tijdens het spreekuur terecht met hulpvragen over het
onderwerp hoogbegaafdheid. Het kan een mooi moment zijn om in contact te komen met andere ouders en
gelijkgestemden.

Hoogbegaafdheid
HB Professionals Susanne Schmidt en Anneloes Hoving zagen de vraag naar informatie over hoogbegaafdheid
in Lelystad groeien. Daarom starten zij dit najaar met HB Centrum Lelystad. Samen met hun collega’s
begeleiden zij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en delen hun kennis met ouders, scholen en ander
geïnteresseerden.

De volgende inloopspreekuren worden gehouden op vrijdagochtend:
•19 oktober
•23 november
•14 december

Portfolio

oneens

niet
oneens/
niet eens

eens

Enquête portfolio en portfoliogesprekken
In juli hebben wij enquêtes uitgedeeld tijdens de portfoliogesprekken aan ouders. Wij willen graag de mening
van ouders meenemen in onze evaluatie na dit eerste jaar van het portfolio en de portfoliogesprekken. Er zijn
in totaal 62 formulieren ingevuld terug gekomen. Er waren weinig verschillen tussen Meander West en Oost,
waardoor wij de uitkomst voor Meander als geheel hieronder weergeven.
De antwoorden zijn in percentages weergegeven.
Het team van de Meander heeft een werkgroep, die zich gaat buigen over het maken van een aantal
aanpassingen binnen het portfolio.

Het portfolio ziet er netjes en verzorgd uit

12

8

80

De inhoud is op duidelijke wijze ingedeeld
Het portfolio geeft voldoende informatie om te weten hoe het met mijn kind gaat op
school

6

21

73

12

18

70

Het portfolio heeft voldoende informatie over methodetoetsen

10

34

56

Het portfolio heeft voldoende informatie over de sociaal emotionele ontwikkeling
Met het portfolio kan mijn kind ook anderen (bijv. opa en oma) laten zien hoe het gaat
op school

26

40

34

13

20

67

Het gesprek was voor mij van toegevoegde waarde

7

9

84

Ik ben positief over een gesprek van 15 minuten in plaats van 10 minuten

0

4

96

Mijn kind was in staat om een goede toelichting te geven op het portfolio

4

17

79

De leerkracht kon een goede toelichting geven op het portfolio

4

5

91

Algemeen
Na het portfoliogesprek is het voor mij duidelijk of het goed of slecht gaat qua
prestaties

4

15

81

Ik ben positief over het portfolio in het algemeen

12

12

76

Met het invoeren van het portfolio mis ik het rapport niet

24

17

59

Het portfoliogesprek is een goed alternatief voor het 10-minuten gesprek

10

13

77

Portfoliogesprek

Heeft u nog tips en/of tops voor het komende schooljaar?
Heel positief deze verandering van rapport naar portfolio en de kindgesprekken
We missen hoe het kind het als persoon doet
We missen hoe het kind het in de groep doet
Graag de mogelijkheid voor een avondgesprek
Graag een gesprek zonder het kind erbij
We missen de uitleg van de normering
niet alles is ingevuld
we missen: Index kleuter geletterdheid (tak, pw, ned)

7
5
3
3
3
3
3
2

