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Beste ouders,
Voor u ligt het oudernieuws van maart
van PCB De Parel
Plusklas
We zijn dit schooljaar al een tijd met de
plusklas gestart. Hieronder een uitleg over
hoe de maandag ingedeeld is en wat wij
allemaal in de plusklas doen.

De kinderen uit de plusklas hebben 2
weken terug aan de volgende proefjes
gewerkt:

In de ochtend (van 8.30 uur tot 11.30 uur)
zitten kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 en
in de middag (van 13.15 uur tot 15.15 uur)
kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 in de
plusklas. We starten in de plusklas met een
kringgesprek. Na het kringgesprek
behandelen wij wekelijks een aantal

Wat gebeurt er met cola als je er melk bij
doet? En hoe ziet het er na een dag uit?

denksleutels. Vervolgens gaan de kinderen
aan hun project of aan proefjes werken.
Verder werken de kinderen aan
verrijkingswerk voor: 'leren leren, plannen,
organiseren en structureren' en sluiten wij
de ochtend/middag af met (15 min.) vrij
spel.

Wat gebeurt er met kurkuma als je er soda
bij doet? En wat gebeurt er wanneer je er
azijn bij doet? Hoe kan dit?
Wat gebeurt er als je water met bloem,
(tuin)kruiden en kaneel mengt?

80% norm en leerstofbeheersing
Via een aantal ouders kregen wij te horen
dat er vragen waren over de 80% norm die
wij hanteren bij de “methodegebonden”
toetsen. Ouders gaven aan dit een
strenge norm te vinden. Hieronder willen
we u uitleggen waarom wij deze norm op
de toetsen toepassen:

Wat gebeurt er met cola als je er 1 minuut
in blijft roeren? Proef je verschil?

Om te weten te komen of leerlingen
bepaalde leerstof beheersen, bekijkt een
leerkracht systematisch de vorderingen. Dit
doet hij/zij door de leerlingen te
observeren, door hun gemaakte werk na
te kijken of door een toets af te nemen.
Deze toetsen zijn vaak een onderdeel van
de lesmethode. We noemen deze daarom
ook “methodegebonden” toetsen’.
“Methodegebonden” toetsen zeggen een
leerkracht of de doelen die in een
bepaalde periode aan bod zijn geweest
worden beheerst. Om te bepalen of een
leerdoel wordt beheerst, hanteren scholen
een norm, de 80% norm. Dit is een
algemeen gangbare norm. Op PCB De
Parel hanteren wij deze norm ook. Als
kinderen 80% van de toetsen goed maken
is er sprake van voldoende beheersing. De
leerkracht weet dan dat zijn/haar
leerlingen de doelen voldoende
beheersen, zodat hij/zij door kan gaan met
het volgende lesdoel.

Rekenbijeenkomst
De rekenbijeenkomst voor de ouders uit
groep 5 en 6 kunt u in uw agenda zetten.
De bijeenkomst staat gepland op dinsdag
27 maart 2018 van 08:45 tot 09:30 uur.
Binnenkort ontvangt u hier een uitnodiging
voor. Houd uw email in de gaten.
Tot dinsdag 27 maart!

Voor leerlingen die doelen onvoldoende
beheersen, onderzoekt de leerkracht de
onderwijsbehoeften, wat meestal leidt tot
een intensivering van de aanpak: er wordt
bijvoorbeeld leertijd toegevoegd, extra
instructie gegeven of gebruik gemaakt
van concrete materialen. Het doel van
deze intensivering is om ook deze
leerlingen de doelen te laten beheersen.
Ook voor hen geldt de 80% norm.
De Citotoetsen die landelijk dezelfde
normering hebben, houden ook een hoge
norm aan. U begrijpt dat er grote
verschillen ontstaan als we voor de
methode toetsen een lagere norm

aanhouden. Dat zorgt niet voor
duidelijkheid bij u en uw kind.
Voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeftes (een eigen leerlijn of
een ontwikkelingsperspectief) wordt in
overleg met ouders, IB en soms ook met
Passend Onderwijs, afgeweken van de
80% norm.
Samen Leren
Tijdens de rapportgesprekken van 22
maart zal er op het hoofdgebouw een
informatiestand staan van Samen Leren.
Samen Leren is een project van Bureau
Frontlijn. Medewerkers zullen aanwezig zijn
om u als ouders te woord te staan en voor
te lichten over hun werkwijze.
Samen Leren richt zich op ouders van
leerlingen uit groep 1 t/m 4. Doel is om de
ontwikkelkansen van kinderen in groep 1
t/m 4 te vergroten. Dit gebeurt tijdens
wekelijkse huisbezoeken waar u als ouders
vaardigheden krijgt aangeleerd op het
gebied van opvoeding en
onderwijsondersteunend gedrag. Bv. Hoe
u uw kind goed kan begeleiden bij
huiswerkopdrachten.
De aanmelding kan via school, maar u
kunt als ouders ook zelf aanmelden op
tel.nr. 06 – 10068998
Instagram
Volg PCB de Parel nu ook op Instagram!
Hoe kan je de school vinden.
Typ in zoeken
PCB de Parel en druk op
volgen.
Zo ziet u alle leuke foto’s van school voorbij
komen in uw tijdlijn.
Spelend leren groep 1/2
Op maandag 9 april is er ”spelend leren”
in groep 1/2. Om 8.30 uur mag u nog even
gezellig bij uw kind in de groep blijven om
een gezelschapsspel te spelen. Een aantal
kinderen krijgt dan ook daadwerkelijk een
spel mee voor thuis.

Blijft u spelen groep 0
Op maandag 9 april is er ook ”blijft u
spelen?” in groep 0. Om 8.30 uur of 13.15
uur mag u nog even gezellig bij uw kind in
de groep blijven om te blijven spelen. We
zetten dan iets bijzonders klaar!
Sociale veiligheid:
Heeft u de term 'sociale veiligheid' ook al
vaker langs horen komen? En vraagt u zich
af wat dit inhoud? En wat doet de Parel
hiermee? Wat doen wij aan goed
gedrag? En tegen pesten? En wat houdt
het oeps-formulier in?
Op vrijdagochtend 18 mei a.s. om 8:45 uur
zal juf Esther vertellen wat het allemaal
met elkaar te maken heeft en wat u als
ouder kunt doen. Tot dan!
Vanuit de ouderkamer:

Koffietijd in de ouderkamer: op woensdag
en vrijdagochtend. U bent welkom tussen
08.30 uur en 09.30 uur, hierna vinden er
weer andere activiteiten plaats in deze
ruimte.
Informatiebijeenkomst over Pasen met een
Paasontbijtje…..
Wat wordt er nu eigenlijk precies gevierd op
goede
vrijdag
en
met
Pasen?
Op vrijdag 23 maart is er een bijeenkomst
voor ouders in de ouderkamer, waar juf
Marieke u dit graag wil vertellen.
Aansluitend houden we een paasontbijtje
met elkaar. Welkom!
Informatiebijeenkomst rekenen groep 0 en
1/2
Op vrijdag 13 April om 8.30 uur willen wij
het met de ouders van groep 0 en ½
hebben over rekenen met peuters en
kleuters. Het zal dan gaan over: wat leren
peuters en kleuters, hoe leren ze dat, hoe
doen ze dat op school en hoe kunnen
ouders thuis bezig zijn met rekenen. Verder
zullen we het hebben over de
observatiemethode KIJK! Tot dan, juf
Marieke en juf Annemieke

Inloop groep 3 en groep 4
Ouders van groep 3 en groep 4 zijn iedere
woensdagochtend van harte welkom in
de klas om samen met hun kind aan de
startopdracht te werken.
U krijgt hierdoor inzicht in wat uw kind op
dit moment leert.
Belangrijke data
19 mrt –
23 mrt
22 mrt
22 mrt

23 mrt

27 mrt
29 mrt
30 mrt – 2
apr
4 apr

9 apr
11 apr
13 apr

Week van de lentekriebels
Rapportgesprekken gr 3-7
Leerlingen van groep 7 zijn deze
dag vrij. Zij moeten deze dag
alleen op hun gesprek samen
met hun ouder(s) aanwezig zijn
Bijeenkomst Pasen in de
ouderkamer. “Wat vieren we
eigenlijk met Pasen?”
Rekenbijeenkomst voor ouders
van groep 5 en 6.
Paasviering
Continurooster tot 14.00 uur
Leerlingen zijn vrij i.v.m. Pasen
Laatste keer verlengde leertijd
programmeren voor de groepen
5-8
“Spelend leren” in de groepen ½
“Blijft u spelen?” in groep 0.
Start verlengde leertijd voor de
groepen 1-4
Rekenbijeenkomst voor ouders
van groep 0-2

