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13 november 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Langzaam gaan we over in de feestmaand december. De voorbereidingen van het
Sinterklaasfeest zijn in volle gang en dagelijks wordt het Sinterklaasjournaal gekeken.
Natuurlijk vragen we ons allemaal af waar Zwalk nu toch ligt…..
U heeft al een brief met Sinterklaasinfo gehad. Voor de zekerheid stuur ik hem nog een
keer mee. De groepen 5 t/m 8 krijgen de Surprisebrief op papier mee, zodat iedereen
precies weet wat de bedoeling is. Op het podium wordt de huis/slaapkamer van
Sinterklaas in orde gemaakt, want als alles goed gaat komt hij een nachtje logeren!
Verder zijn we weer ingeloot voor het schoolfruit. Dit krijgen de kinderen op woensdag,
donderdag en vrijdag. U kunt dus voor het 10-uurtje iets minder meegeven naar school.
Deze week kregen we bananen, appels en winterpeen. Wie weet wat er volgende week
weer is.
Deze keer is er nieuws vanuit de bibliotheek op school en de Medezeggenschapsraad
heeft weer overleg gehad. Met hen is ook het bezoek van de Onderwijsinspectie
besproken. U kunt dit allemaal lezen in deze flessenpost.
Heeft u erg in de studiedagen op woensdag 18 en donderdag 19 november? Wij gaan met
elkaar weer verder werken aan professionalisering en ontwikkeling van de school.
Een fijn weekend gewenst namens het gehele team!

Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
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Agenda komende periode:
Woensdag 18 november 2020
Donderdag 19 november 2020
Dinsdag 24 november 2020
Vrijdag 4 december 2020
Woensdag 9 december 2020
Donderdag 17 december 2020
Maandag 21 december t/m
vrijdag 1 januari 2021

Studiedagen
Leerlingen zijn vrij
Pietendag / Pietengym
(andere datum dan in de kalender staat!)
Sinterklaasfeest
Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs gaat niet
door. Er volgt informatie over alternatieven.
Kerstviering in aangepaste vorm
Kerstvakantie

PERSONEEL
Juf Imara is gelukkig weer helemaal beter. Op dit moment is er geen afwezigheid door
Corona in de school, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. We houden dan ook goed
afstand van elkaar en ook ouders die in de school zijn dragen een mondkapje. Helaas is
er nog geen nieuws te melden over het herstel van juf Ria, juf Marijke en juf Simone.
Uiteraard houden we wel steeds contact met onze zieke collega’s en houden we u op de
hoogte.

STUDIEDAGEN & ONS SCHOOLPLAN
Op maandag 21 september hebben we als team een studiedag gehad ter inspiratie van
het schoolplan 2020-2024, waarin wij onze schoolontwikkeling voor de komende 4
schooljaren beschrijven. Hiervoor is nauw samengewerkt met de
Medezeggenschapsraad.
Tijdens de studiedag van 21 september heeft een tekenaar onze schoolontwikkeling in
een tekening vastgelegd. Deze tekening hangt groot in de aula van de bovenbouw. De
tekening laat zien hoe wij als Catamaran vanuit de golven van onze 4 ontwikkelthema’s
naar rustiger water varen richting de toekomst van onze school als stip op de horizon.
Op dit moment kunt u deze tekening natuurlijk niet zien, dus voeg ik hem toe aan deze
Flessenpost.
U kunt meer lezen hierover in ons schoolplan op de website van de school (onder
downloads).
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Voor de komende 4 jaar richten wij ons vanuit onze visie en ons motto “Horen, zien &
leren” op de volgende 4 thema’s:
➢ Zicht op ontwikkeling
Goed kijken en luisteren naar kinderen.
Goed analyseren van observaties en toetsen en deze begrijpen en interpreteren.
Hierdoor kunnen we (nog) beter bepalen wat een kind, een groep, de school nodig
heeft voor de volgende stap in zijn/haar ontwikkeling.
➢ Didactisch handelen
Het geven van de goede les met een pakkende start, doelgericht leren met een
interactieve instructie en verwerking, waarna (met elkaar) gekeken wordt of het
doel ook behaald is of wat er nog nodig is om dit alsnog te behalen.
De doorgaande lijn hierin is zichtbaar en herkenbaar voor iedereen in de school.
➢ Profilering
Wie zijn wij, wat doen we allemaal en dit delen met onze ouders en anderen.
Samenwerken met ouders aan ouderbetrokkenheid.
Onze school als centrale plek in de wijk als WKC Wijk Kind Centrum De
Catamaran, samen met KindeRdam en IJsselkids.
➢ Professionele cultuur
Wij als professionals, die leren van en met elkaar, goede collega’s zijn en een
team met één visie vormen.
Deze thema’s hebben natuurlijk al langere tijd onze aandacht. De komende twee
studiedagen op woensdag 18 en donderdag 19 november gaan we hiermee verder en
praten we over hoe we ons onderwijs verder kunnen verbeteren en afstemmen op wat de
kinderen nodig hebben. Zie hiervoor ook de reactie van de Onderwijsinspectie bij de
terugkoppeling van de Medezeggenschapsraad.

TERUGKOPPELING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 10-11-2020
Tijdens het tweede overleg op dinsdag 10 november via Microsoft Teams zijn de notulen
van het vorige overleg van 29 september goed gekeurd. Deze kunt u vinden op de
website van de school. Verder is er o.a. gesproken over het contact met ouders in deze
Coronatijd en de terugkoppeling van de Onderwijsinspectie.
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Bezoek Onderwijsinspectie dinsdag 3 november 2020
Tijdens dit bezoek zijn er door 2 inspecteurs 6 groepen bezocht en is er gesproken met
leerlingen, ouders, teamleden, interne begeleiding en directie. Er zijn 7 onderdelen van
ons onderwijs bekeken:
- Zicht op ontwikkeling
- Didactisch handelen
- Veiligheid
- Resultaten
- Kwaliteitszorg
- Kwaliteitscultuur
- Verantwoording en dialoog
Met trots kunnen we laten weten, dat we op 6 van deze 7 onderdelen voldoende hebben
gescoord. Er zijn complimenten gegeven over de lessen die ze gezien hebben, de rust en
structuur in de school, de doorgaande lijnen in bijvoorbeeld de aanpak van de lessen en
het doelgericht leren met behulp van de doelen- en planborden. Er is oog voor veiligheid
in de school en er wordt voldoende gecommuniceerd met de ouders. Het was duidelijk
voor de inspecteurs dat er heel hard gewerkt is en wordt in de school aan goed
onderwijs.
Punt van aandacht is nog zicht op ontwikkeling. Hiervoor wil de Onderwijsinspectie dat
nog dieper ingegaan op de analyse van de observaties en toetsen. Hierdoor wordt nog
beter gezocht naar de oorzaken van opvallende ontwikkelingen en worden er bewuster
keuzes gemaakt voor de hulp die geboden wordt. Het is belangrijk om deze afwegingen
en keuzes ook vast te leggen in de plannen voor een kind, een groep of de school.
De Onderwijsinspectie denkt dat de school hiervoor nog wat meer tijd nodig heeft en
komt alleen voor dit onderdeel terug in het voorjaar van 2021 in de verwachting dat ze
dan van deze onvoldoende een voldoende kunnen maken.
Tijdens de komende studiedagen wordt hieraan gewerkt met een externe deskundige.
Contact tussen ouders en school
Zowel ouders als leerkrachten geven aan dat in deze tijd het contact met elkaar gemist
wordt. Het gaat dan vooral om het informele contact. Binnen het managementteam is
hier over nagedacht en na sparren tijdens de MR-vergadering wordt het onderwerp
meegenomen naar het team om de opties te bespreken van het contact ouder-school in
de komende periode.
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Bericht vanuit de bibliotheek op school
Verkiezing tot Kinderboekenambassadeur Junior
Ayden van de Catamaran is geselecteerd tot finalekandidaat voor de verkiezing tot
Kinderboekenambassadeur junior! Daar zijn we supertrots op!
Hier is hij te zien samen met de andere drie finalisten:
https://www.youtube.com/watch?v=OFFHLBoTP5k
De verkiezing wordt gehouden met Manon Sikkel als voorzitter van de jury. Helaas moet
dit door de maatregelen uitgesteld worden, maar dit wordt zo snel mogelijk
georganiseerd.
Kinderen die thuis lezen, lezen beter.
Wist u dat 49% van de taal- en leesbevordering van een kind thuis bepaald wordt?
Kinderen die thuis lezen, lezen uiteindelijk beter. Kinderen die beter lezen presteren
beter op school: zowel in taal als in rekenen! Daarnaast vergroot het hun woordenschat.
15 minuten lezen per dag leert een kind 1000 nieuwe woorden per jaar. En samen lezen is
ook nog eens een gezellig samen zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=-Y7w894zp0A

Nederland Leest Junior voor groep 7 en 8
Het boek dat dit jaar centraal staat is “Dwars door de storm” van Martine Letterie. Alle
alle leerlingen uit deze groepen hebben dit boek mee naar huis gekregen en mogen dit
boek houden. Ook de leerkrachten hebben een exemplaar gekregen, zodat zij het boek
ook kunnen lezen.
Bij deze campagne Nederland Leest junior voor groep 7 en 8 hoort een
introductiefilmpje met de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=uvupLQNFc1M
In het filmpje wordt een introductie gegeven van het boek en worden belangrijke
thema’s die in het boek naar voren komen toegelicht. In het filmpje wordt ook een
boekenkring voorgedaan.
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