Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’
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Afgelopen week is er een controle gehouden gericht op verlichting en reflectoren
van de fietsen van de kinderen van groep 6 t/m 8. Veel verlichting bleek in orde te
zijn. De kinderen hebben een controlekaart mee naar huis gekregen waarop u kunt
zien wat wel/niet in orde was. Op de kaart staan ook andere punten die te maken
hebben met de veiligheid van de fiets.
VOS-groep.
Vertrek juffrouw Margot
Beste ouders en verzorgers,
Met pijn in mijn hart ga ik de Arenberg verlaten. Ik weet als geen ander
hoe lastig het soms kan zijn om werk te combineren met het
gezinsleven. Ik heb daarom de keuze gemaakt om te stoppen als
leerkracht en te gaan werken in ons bedrijf. Hier ben ik wat flexibeler met het indelen
van mijn werkuren. Na de kerstvakantie zal ik helaas niet meer voor de groepen 3 en
4 staan. De kinderen heb ik nog niet op de hoogte gebracht. Ik wil het graag na het
weekend zelf aan ze vertellen.
Bedankt voor de gezellige tijd hier op school.
Groetjes en tot ziens,
Margot Berghout

Coronabeleid De Arenberg
Helaas zijn er deze week al twee groepen in quarantaine gemoeten,
groepen 7 en 8, omdat er in de groep 3 of meer leerlingen een
positieve testuitslag hebben gekregen.
Dit betekent dat we weer aanpassingen moeten gaan doen in het geven van onderwijs
en allerlei randzaken.
Hieronder laat ik u de belangrijkste aanpassingen weten:

-

-

-

Traktaties voor verjaardagen mogen alleen fabrieksverpakte traktaties meer
zijn;
Wanneer er in een groep 3 of meer leerlingen positief getest zijn op het
Coronavirus gaat de klas in quarantaine. We staan in nauw contact met de
GGD hierover.
In de bovenbouwgroepen, waar corona nu het meeste voorkomt, wordt extra
schoongemaakt;
In de bovenbouw wordt er momenteel niet groepsdoorbrekend gewerkt;
In de groepen 5-8 worden online thuisonderwijs gegeven.
Ook de broertjes en/of zusjes blijven thuis en krijgen of een dagprogramma
(1-4) of kunnen online aansluiten (5-8);
Ouders en externen mogen nog wel in de school. Echter wordt er van hen
gevraagd een gezondheidscheck te doen, een mondkapje te dragen en de 1,5
meter aan te houden. Als zij ergens gaan zitten, mag het mondkapje af.
Excursies zullen zoveel mogelijk verplaatst worden zodat de leerling hier
alsnog van kan gaan leren en genieten;
Er wordt een alternatief gevonden voor ouderavonden zoals de ouderavond
voor het VO.
Rondleidingen mogen doorgaan. Hiervoor geldt de gezondheidscheck,
mondkapjes dragen, 1,5 meter aanhouden en handen ontsmetten.

Samen zullen we het virus weer onder controle moeten krijgen en ik hoop dat we
allemaal hieraan mee kunnen werken.
Kindercoaching
Beste ouders,
2 januari 2021, ben ik begonnen met het volgen van de opleiding: HBO
Kindercoach.
Vorige week heb ik de studie mogen presenteren aan mijn collega’s.
‘Wat zijn de werkzaamheden van een kindercoach?’ ‘En wat kan een kindercoach
betekenen voor basisschool De Arenberg?’
Een kindercoach richt zich vooral op het welzijn van het kind. ‘Hoe gaat het nu echt?’
Het observeren, begeleiden, maar vooral ook positief coachen hoort bij de taken van
een kindercoach. Juist op zoek gaan naar wat WEL mogelijk is, zodat we samen
oplossingsgericht denken en werken. Het ontdekken van eigen talenten en
kwaliteiten, zodat ze die in andere situaties kunnen inzetten. Juist meer vragen stellen
en geen antwoorden geven, zodat ze zelf kunnen nadenken over een eigen oplossing.
Ik hoop het examen HBO kindercoach binnenkort te behalen, zodat ik dit kan gaan
inzetten op basisschool De Arenberg.
Met vriendelijke groet,
Kelsey Geerts.

Studiedag De Arenberg rekenen
Leerlijnen en referentieniveaus
Tijdens de studiedag van afgelopen donderdag heeft het team nog beter
inzicht gekregen in de leerlijnen voor rekenen gekoppeld aan de doelen
van onze methode Wereld In Getallen 5.
Verder hebben we bekeken wat de Referentieniveaus 1F/1S concreet
inhouden aan de hand van voorbeeld opgaven. Het is voor ons van
belang om te weten wat deze niveaus nu concreet inhouden
Vanaf 2010 zijn er referentieniveaus voor rekenen en taal gekomen.
Vanaf
2020/2021
gebruikt
de
inspectie
ze
voor
het
nieuwe
onderwijsresultatenmodel.
In dat model wordt gekeken naar het aantal leerlingen dat uitstroomt op 1F of 1S
niveau voor rekenen en 1F/2F voor taal.
Opleiding Rekencoördinator
Afgelopen schooljaar heb ik de opleiding tot rekencoördinator gevolgd.
Het was een hele leerzame en zinvolle opleiding die absoluut van
toegevoegde waarde is voor onze school. Duidelijk werd bijvoorbeeld
hoe belangrijk het is om allemaal dezelfde “taal” te spreken binnen ons
rekenonderwijs en hoe je dat kunt organiseren. Tijdens de studiedag heb ik collega's
meegenomen in mijn verhaal rondom het rekenonderwijs op de Arenberg.

NSCCT groep 5 en 7
Kinderen verschillen sterk
Kinderen
verschillen
sterk
van
elkaar.
Hun
onderwijsbehoeften verschilt dus ook heel sterk. De
Arenberg komt daaraan tegemoet door Passend Onderwijs te bieden. Daarom maken
we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dat systeem bestaat uit toetsen, observaties
en registraties. We volgen onze leerlingen dus goed en op basis van die gegevens
nemen we de juiste stappen.
NSCCT
Ons onderwijs sluit aan bij wat kinderen nodig hebben. Maar we willen dit nog verder
verbeteren. Daarom hebben we in onze groep 5 en 7 de Niet Schoolse Cognitieve
Capaciteiten Test (afgekort als NSCCT) afgenomen. Deze test geeft ons belangrijke
informatie. Daarmee onderzoeken we of we ons onderwijsaanbod nog verder kunnen
verbeteren.
Wat houdt de NSCCT in?
Deze korte klassikale test geeft in een uur een indruk van de vermogens van het kind
zijn om iets te leren en te begrijpen. Het is een test over het leggen van verbanden,
relaties en dergelijke. 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).

Hoe vaak wordt de NSCCT afgenomen?
De Arenberg heeft bepaald dat de NSCCT in de groepen 5 en 7 wordt afgenomen.
Samen met de toetsen uit het volgsysteem ontstaat er een heel compleet beeld. Dat
beeld laat zien:
- wat mogen we verwachten van het kind? Gemeten met de NSCCT-toets.
- wat zien we van het kind aan schoolvorderingen? Gemeten met de toetsen
uit het volgsysteem.
- hoe verloopt de cognitieve ontwikkeling en werkt onze didactische aanpak bij
taal en rekenen voor uw kind?
Met de gegevens van de NSCCT, de toetsen uit het volgsysteem en onze eigen
professionaliteit kunnen we de juiste stappen nemen.
Samen vooruitkijken
Sinterklaasviering
De Sint-commissie is al druk bezig om van donderdag 2 december een
groot feest te maken. Wat ons allemaal te wachten staat deze dag, is
nog een verrassing. Maar we beloven dat het een gezellige dag gaat
worden!
Afgelopen woensdag hebben de groep 1 t/m 4 al een gezellige
Pietenochtend gehad. De kinderen hebben genoten van de leuke activiteiten.
Even voorstellen: meneer Hans de Bont
Beste ouder(s),
Er is mij gevraagd om me even voor te stellen, dus hierbij een klein
stukje.
Mijn naam is Hans de Bont.
Ik woon in Wagenberg en ben getrouwd met Annemiek.
Ik heb 3 zoons, een schoondochter en een kleindochter.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, bezoek graag een
museum en vind het leuk om een andere stad te bezoeken en te ontdekken.
Ik ben al ruim 40 jaar werkzaam in het onderwijs en heb wel in alle bouwen van de
basisschool gewerkt en ook op een aantal verschillende scholen.
Het leukst vind ik het echter om in de onderbouw te werken, dat heb ik dan ook het
meeste gedaan.
Ik heb er erg veel zin in om te beginnen op de Arenberg.
We komen elkaar daar vast een keertje tegen.
Dus laten we zeggen tot gauw en tot ziens,
Hans.
Onderwijsassistenten in het nieuwe kalenderjaar
In het nieuwe kalenderjaar, mogelijk 1 januari 2021, zullen wij
gaan starten met twee nieuwe onderwijsassistenten, juffrouw
Zoë van Hattum en juffrouw Amanda van Zundert. Juffrouw
Demi gaat De Arenberg verlaten. Zij gaat werken op een andere
school vanaf 1 januari 2021. Vanuit de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) zijn wij
daarom op zoek gegaan naar twee onderwijsassistenten. De MR heeft hierin de
goedkeuring gegeven.
Juffrouw Zoë zal in groep 3 en groep 6 gaan werken en juffrouw Amanda in de
groepen 3 en 4.

In een volgend Arenbergverhaal zult u meer over deze collega’s horen.
Facultatieve oudergesprekken
De komende week starten de facultatieve oudergesprekken. Dit
betekent dat u niet verplicht bent om op gesprek te komen, maar dat
u zelf het gesprek aanvraagt als u hiervoor belangstelling heeft. Ook
de leerkracht kan u vragen om op gesprek te komen omdat hij/zij
graag met u de ontwikkeling van uw kind wilt bespreken. De leerkrachten plannen zelf
de tijden van de gesprekken in. Gedurende heel de week kunnen deze gesprekken
gevoerd worden.
Omdat we steeds meer te maken hebben met corona, vragen we aan u om maar met
één ouder naar het fysieke gesprek te komen en de coronamaatregelen te volgen van
de school.
Omdat in sommige groepen de leerlingen thuis zijn, zal de leerkracht aan u laten
weten hoe de facultatieve gesprekken op een alternatieve wijze worden
georganiseerd.
De leerlingen van de groepen 6-7-8 mogen bij de gesprekken aanwezig zijn.
Audit De Arenberg
In de week van 29 november 2021 zullen collega’s van Stichting
De Waarden, die in het auditteam zitten, onze school bezoeken
(als het nog door kan gaan). Het auditteam gaat op bezoek in alle
groepen met een kijkwijzer en beoordelen de kwaliteit van het
onderwijs. Zij zijn daarin gespecialiseerd. In deze week is er ook een gesprek met de
intern begeleider, de directeur en met het team. Daarna komen zij, in een gesprek
met het managementteam, de intern begeleider, de bestuurster en de directeur met
aanbevelingen ten aanzien van de bevindingen op het gebied van de kwaliteit van het
onderwijs. Dit gesprek zal pas plaatsvinden in januari 2022. In de groepen wordt er
tevens gekeken naar de differentiatie (omgaan met de verschillen tussen de
leerlingen) in de lessen. We hopen op een goede beoordeling. Wat is het fijn dat we
deze collega’s in de stichting hebben zodat we altijd voorbereid kunnen zijn op een
eventueel inspectiebezoek.
Jeugdprofessionals van De Arenberg
Soms maak je je als ouder zorgen om je kind en heb je misschien behoefte aan iemand
die even met je meedenkt. Bijvoorbeeld als je kind erg druk of opstandig is, er thuis
veel ruzie is of als je je zorgen maakt om je puber die veel aan het gamen is of somber
is. Er kunnen ook ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn
op jouw kind zoals een scheiding, overlijden of ongeluk.
Bij het CJG denken we graag met je mee en zoeken we samen naar een oplossing die
bij jullie (gezins)situatie past. Kom gerust langs. Je kunt rechtstreeks met de betrokken
CJGers van jullie school contact opnemen via telefoon/app of mail. Je kunt ook bellen
naar het algemeen nummer van het CJG: 0800 6816816
Natuurlijk mag de vraag ook via de juf of meester gesteld worden als dat prettiger is.
Ook gedurende de corona-tijd kun je contact met ons opnemen, we kijken dan per
situatie hoe we toch op een prettige manier met elkaar in gesprek kunnen.

De ervaring leert dat mensen na een eerste gesprek al wat meer ruimte ervaren en
weer wat stappen kunnen zetten. Kijk ook eens op de website van het CJG Moerdijk :
Wat biedt het CJG? | CJG Moerdijk Wellicht is de website van de GGD in deze Corona
tijd ook helpend voor je: GGD West-Brabant
Je vind hier een ruim gratis aanbod voor ouders en kinderen, en het geeft een indruk
wat het CJG en de GGD voor jullie kan betekenen.

Toos de Moor
Jeugdverpleegkundige CJG/GGD
06-15041637
t.moor@ggdwestbrabant.nl

Eileen Karelse
Jeugdprofessional CJG
06-18588474
eileen.karelse@moerdijk.nl

Wij wensen u een heel fijn weekend toe. Blijf vooral gezond!
Het volgende Arenbergverhaal verschijnt op 10 december 2021.
Team De Arenberg

