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Nationaal Programma Onderwijs
Het is jullie vast niet ontgaan. Er is veel te doen rondom het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
Het NPO is bedacht door het Ministerie van OCW, voor het basisonderwijs in overleg met de PO raad. Het doel van het NPO is
het onderwijs de komende twee jaar zoveel mogelijk passend te maken voor alle kinderen. De scholensluitingen van de
afgelopen periode hebben gezorgd voor andere uitgangspunten voor wat betreft de leerresultaten en het welbevinden van de
leerlingen. Het NPO vraagt van alle scholen om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat die uitgangspunten zijn door middel
van een schoolscan. Vanuit die schoolscan wordt vastgesteld en we waar de leerlingen staan en wat ze nodig hebben.

De schoolscan
Op de BDS richten onze schoolscan op drie belangrijke gebieden:
•

Sociaal emotionele ontwikkeling

•

Welbevinden

•

Cognitieve ontwikkeling

Om deze drie onderdelen goed in kaart te kunnen brengen, gaan we een aantal dingen
doen die we al van plan waren, maar dan in een ander tijdpad. We gaan ook een aantal dingen doen die we niet eerder hebben
gedaan.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling gaan de leerkrachten van alle groepen én de kinderen van groep 5
t/m 8, een vragenlijst invullen in Kanvas. Kanvas is ons leerlingvolgsysteem die past bij de Kanjertraining. We krijgen
hiermee een goed beeld van hoe gaat het met de groep en hoe gaat het met een leerling. De kinderen vullen deze lijst in op
school. De kinderen zijn er deze week al mee bezig geweest of ze vullen de lijst de komende week in.
Welbevinden
Om het welbevinden van de leerlingen te kunnen meenemen in de schoolscan gaan we twee dingen doen. Het eerste is dat
we jullie, de ouders (van alle groepen) vragen een lijst in te vullen. Het is voor ons heel belangrijk om te weten hoe jullie kijken
naar het welbevinden van je kind; tijdens de lockdown maar ook nu de kinderen al weer een tijdje op school zijn.
Jullie krijgen maandag 26 april een link in je mail waarmee je de lijst kan invullen. We sturen de link naar alle ouders waarvan
we een mailadres hebben. Hebben we van twee ouders het mailadres, dan kun je voor maximaal twee kinderen de lijst invullen.
Heb je meer dan twee kinderen op school, dan vragen we je zelf een keuze te maken. Je kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk
16 mei. Fijn als het lukt, je helpt ons, maar vooral de kinderen er enorm mee!
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De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan ook een lijst welbevinden invullen. Die lijst gaat, net als de lijst voor ouders, over hoe zíj
het online onderwijs hebben ervaren. Ook zijn er een aantal vragen over het werken zoals we dat nu doen, in de bubbels. De
kinderen vullen deze lijst in op school op maandag 17 en dinsdag 18 mei.
Cognitieve ontwikkeling
Om de cognitieve ontwikkeling (leerresultaten) in kaart te brengen doen we niets anders dan het afnemen van de CITO toetsen
voor groep 3 t/m 7 én het ontwikkelingsniveau in DORR van groep 1 / 2 in kaart te brengen. We doen dit alleen iets eerder in
het schooljaar dan gepland. Omdat de periode midden in het schooljaar dit niet is gebeurd, gaan we vergelijken met de periode
aan het begin van dit schooljaar.
Ook een 0-meting op alle drie de gebieden, gemaakt door het MT (Nina, Jiska, Asli en Danielle) en een “enquête welbevinden”
voor alle teamleden maken onderdeel uit van de schoolscan.
De schoolscan is klaar op 3 juni. Daarna hebben we de maand juni de tijd om een goede analyse te maken op de drie gebieden.
Hoe staan we ervoor als school, groep en leerling. Aan de hand van deze analyse stellen we een schoolprogramma op.

Schoolprogramma
Het schoolprogramma wordt omschreven in een plan voor twee schooljaren, de MR heeft instemmingsrecht op dit plan. In het
plan staat wat we gaan doen, en welke middelen (lees geld) we nodig hebben om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat onze
leerlingen nodig hebben.
De uitvoering van dit schoolprogramma start in het nieuwe schooljaar. De middelen worden toegekend voor 2 schooljaren. Het
schoolprogramma wordt tijdens die twee schooljaren steeds geëvalueerd en bijgesteld.
In een volgende Brederbode houden we jullie op hoogte over het NPO en het daaruit voortkomende schoolprogramma.

Tevredenheidsenquête
In juni van dit schooljaar volgt dan ook nog de tevredenheidsenquête voor ouders. Via
deze enquête kunnen ouders aangeven hoe zij denken over de school in z’n algemeen.
Deze enquête is vooral gericht op schoolbeleid. Denk hierbij aan onderwijskwaliteit, het
aanbod, de zorg, de communicatie op directieniveau en op leerkrachtniveau, etc.
We willen heel graag weten hoe jullie denken over de school maar ook over de manier waarop jij je als ouder betrokken
voelt, hoe je betrokken wordt en waar je kansen ziet om dit te versterken. Vooral na een periode waar jullie als ouders
ver(der) weg zijn (geweest) dan ooit.
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Belangrijke data
april mei juni 2021
Enquête Mentaal welbevinden ouders
via een link in de mail
Koningsdag iedereen vrij!
Eerste werkdag voor het Groene Daltonplein

IN TE VULLEN VAN
26 APRIL T/M 16 MEI
dinsdag 27 april
dinsdag 27 april
aanmelden via groendaltonplein@gmail.com

Gesprekscyclus periode 4**
Ouderportaal open voor groep 3 t/m 7
Facultatieve gesprekken groep 1 t/m 7
Ouderportaal open en facultatieve gesprekken
voor groep 8
Meivakantie
Tweede werkdag voor het Groene Daltonplein

week 26 april
ouderportaal is open t/m 30 april

Na de uitslag van de CITO eind
za 1 t/m zo 16 mei
zaterdag 1 mei
aanmelden via groendaltonplein@gmail.com

Kamp groep 8
CITO toetsen groep 3 t/m 7
Pinksteren iedereen vrij!
NIO groep 7

17, 18 en 19 mei
20 mei is groep 8 vrij
20 mei t/m 3 juni
maandag 24 mei
dinsdag 26 mei
de ouders van groep 7 krijgen bericht

IN TE VULLEN VAN
14 t/m 29 JUNI

Tevredenheidsenquête ouders

Let op:
hieronder volgt nog het
volledige

vakantierooster + studiedagen
2021 2022
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Vakantierooster 2021 2022 regio Noord (vastgesteld door OPO IJmond) & studiedagen

Vrij!
Studiedag 1
Herfstvakantie
Studiedag 2

eerste dag
laatste dag
ma 6 september
za 18 oktober
zo 24 oktober
ma 25 oktober

Kerstvakantie

vrij 24 dec om
zo 09 jan 2022
12.00 uur!
vrij 18 februari 2022

Studiedag 3
Voorjaarsvakantie
Studiedag 4

za 19 feb
zo 27 feb
donderdag 14 april

Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie

vrij 15 april t/m maandag 18 april

Studiedag 5
2e Pinksterdag
Studiedag 6

woensdag 25 mei
maandag 6 juni
dinsdag 7 juni

Zomervakantie

vrij 15 juli om 12.00 uur!

za 23 april

zo 8 mei

Aansluitend aan de
herfstvakantie

Aansluitend aan de
voorjaarsvakantie
Aansluitend aan
Goede Vrijdag

Koningsdag valt in deze
vakantie

Aansluitend aan
Pinksteren
1e schooldag 22/23
ma 29 augustus
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