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Beste ouders / verzorgers,
Voor de herfstvakantie hebben
wij het proeftraject van IPC
afgesloten. De kinderen zijn bij
elkaar in de groepen geweest
en hebben de leeropbrengsten
aan elkaar gepresenteerd. Dit
hebben we groepsdoorbroken
gedaan. Dat resulteerde in
prachtige gesprekken tussen
kleuters en kinderen uit de
bovenbouw over vakantie,
landen, luchthavens enz.
Bij de evaluatie van de pilot
hebben we als team gekeken
in hoeverre IPC voldoet aan de door ons opgestelde criteria. Wij waren op zoek naar een
methode die voor kinderen echt uitdagend is. Waar groei in hun vaardigheden erg belangrijk
is en niet alleen in het vergroten van parate kennis. Het moest Betekenisvol en Thematisch
zijn. We wilden zien of de betrokkenheid van de kinderen zou worden vergroot en dat er veel
leerplezier zou zijn. Aandacht voor onderzoekend leren, inzetten van ict, leren presenteren
van je werk en veel samenwerken.
Wij hebben veel glimmende ogen gezien, betrokkenheid, leerplezier. Kinderen hebben
nieuwe kennis vergaard en geoefend met vaardigheidsdoelen. Wij hebben als leerkrachten
gemerkt hoe lastig het is om sommige kinderen op een andere manier aan het leren te
krijgen. Hoe we hebben moeten coachen in plaats van vertellen en doceren hoe het moet.
We hebben geoefend met de structuur van IPC, de thematische lessen en de samenhang
van de doelen. We hebben ervaren hoe lastig de voorbereiding van een thema kan zijn en
dat het behoorlijk wat tijd kost. We weten dat het ons ook nog flink wat scholing en training
zal kosten om IPC echt in de
vingers te krijgen.
Vanuit groep 8 ontvingen we
brieven met redenen vanuit de
leerlingen waarom zij graag
doorwillen gaan met IPC. In andere
groepen klinkt regelmatig gejuich
wanneer de IPC middag van start
gaat. Van ouders hebben we ook
gehoord dat zij genieten van de
IPC verhalen van hun kinderen.
Ouders hebben gevraagd om toch
vooral door te gaan met IPC. Dit alles heeft tot het volgende besluit geleid.
We gaan door met IPC! Binnenkort hebben wij weer een studiemiddag over IPC en start het
volgende thema. Wat we precies gaan doen is nog een verrassing, maar het past uitstekend
bij de activiteiten die traditioneel in december langskomen.
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Afgelopen maandag hadden wij als team ook een studiedag. Deze stond bijna helemaal in
het teken van het verbetertraject op de Regenboog. We zijn op dit moment veel aan het
leren en oefenen met het heel specifiek volgen van kinderen. Hun leerprestaties in beeld
brengen en deze analyseren. Om van daaruit weer een goede passende stap te maken in de
lessen. Dit valt onder de indicator OP2, Zicht op ontwikkeling. In het inspectieverslag kunt u
hier meer over lezen. Het verslag staat inmiddels op onze site bij de nieuwsbrieven.
In de week voor de vakantie is de inspecteur weer bij ons op bezoek geweest voor een
voortgangsgesprek. In februari komt zij weer op bezoek en dan samen met een andere
collega om te toetsen of wij de volgende stappen in de schoolontwikkeling ook voldoende
zetten. Naar aanleiding van het gesprek in oktober kunnen wij melden dat we op de goede
weg zijn.

De visie van de Regenboog
Graag nodigen wij u uit om een avond met ons mee te denken over het onderwijs van de
toekomst en wat dat betekent voor het onderwijs op de Regenboog. Welke accenten ziet u
graag terug in het onderwijs van uw kind? Welke visie heeft u op het onderwijs voor uw kind?
Hoe ziet uw droomschool eruit?
Graag willen wij u uitnodigen op donderdag 22 november van 19.00 uur tot 21:00 uur om
hier samen met een aantal collega’s van het team over na te denken.

Tevredenheidspeilingen
Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hechten wij veel waarde aan
het oordeel van de directe gebruikers, te weten: de ouders, de leerlingen en het personeel.
Het bestuur heeft daarom besloten op al haar scholen een kwaliteitsonderzoek te willen
houden. Dit onderzoek zal plaatsvinden door middel van een tevredenheidspeiling. Er wordt
een drietal tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders, voor leerlingen uit de groepen 5
t/m 8 en voor het personeel.
Voor de Regenboog komt deze peiling op een heel goed moment. De tevredenheid van
ouders, kinderen en personeel heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan. Er was veel
ontevredenheid. Inmiddels zijn we volop in ontwikkeling en is het voor ons heel interessant
om van u te horen hoe u hier naar kijkt.
Er wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen over de school en het onderwijs. Deze
vragen worden verwerkt en gerapporteerd. Ook zullen de leerlingen (groepen 5 t/m 8) en
leerkrachten een vragenlijst invullen.
De vragenlijst is opgesteld door het onafhankelijke bureau "Scholen met Succes" en is
inmiddels op zo'n 1.700 andere scholen gebruikt. Alle gegevens uit de peiling worden door
dit bureau anoniem verwerkt en gerapporteerd. Het bestuur en het managementteam van de
school ontvangen de rapportage en niet de ingevulde vragenlijsten. Uit de rapportage is geen
individuele score af te leiden. De uitkomst van het onderzoek kan per school worden
vergeleken met de andere scholen van het bestuur, maar ook met referentiescholen in het
land.
De hoofdlijnen van de rapportage worden aan ouders /verzorgers en personeel
bekendgemaakt, de onverkorte versie komt ter inzage op de eigen school te liggen.
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Maandag 19 november ontvangt u een mail met hierin de vragenlijst. We hopen dat u de tijd
neemt de vragenlijst in te vullen. Hoe hoger de respons, hoe groter de betrouwbaarheid van
de uitslag van de peiling. Zo kan het bestuur het juiste kwaliteitsbeleid voor de scholen
bepalen en kunnen wij op de Regenboog onderzoeken wat voor ons de volgende stappen
moeten zijn in de schoolontwikkeling.
Alvast vriendelijk bedankt voor de medewerking.
Voortgang schoolplein
Er is inmiddels een start gemaakt met de realisatie van ons
nieuwe schoolplein, we hebben een vreugdesprongetje gemaakt
en zijn super blij!
In de herfstvakantie zijn de fietsenrekken verplaatst, hebben de
knikkerpotjes een nieuw plekje gekregen en is er ruimte gemaakt
voor de sprint baan.
Op het plein is inmiddels een heuvel gemaakt, waar afgelopen dagen
al diverse tikspelletjes op gespeeld zijn en met karren en fietsjes
gebruik van is gemaakt. In de wandelgangen is er zelfs al gesproken
over “het poffertje naast de pannenkoek” … mooi hoe het nu al leeft.
De komende weken wordt er planmatig verder gewerkt aan ons plein.
We proberen in de planning zoveel mogelijk rekening te houden met
ons dagelijks gebruik, zodat we hier zo weinig mogelijk hinder van
ondervinden.
Wanneer de werkzaamheden op het veld van start gaan, en het natuurlijk speelgebied wordt
aangelegd zullen er tijdelijk hekken geplaats worden en is het veld niet toegankelijk.
Geduldig en met volle verwachting worden we nu dan toch beloond met een prachtig
uitdagend speelplein…..
Wanneer u nog niet op de hoogte bent van ons plan kunt U op het bord in de hal bij de
onderbouw een kijkje nemen hoe het plein er uit gaat zien. Hier zullen wij u ook op de hoogte
houden van de ontwikkelingen de komende weken.

Nieuwe leerlingen op school
We heten de volgende kinderen van harte welkom op de Regenboog
Groep 1/2A
In de groep van Marleen verwelkomen we Sophia en
Noor
Groep 1/2B
In de groep van Karin en Marion verwelkomen we Fay en Demi.
We wensen jullie heel veel plezier op de Regenboog

Judith en Renata
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Belangrijke data
05 november

MR vergadering 19.00 uur

11 november

Sint Maarten

13 november

OR vergadering 19.00 uur

15 november
17 november

Studiemiddag team, kinderen zijn deze middag vrij!
Deze middag stond niet op de jaarplanning
Intocht Sinterklaas in Nederland

19 november

Groepen 5 t/m 8 gaan lootjes trekken Sint

20 november

Versiert de OR de school in de sfeer van Sinterklaas.
Wilt u helpen dan bent u natuurlijk van harte welkom.

22 november

Visie van de Regenboog 19.00-21.00 uur

23 november

Weekslot groep 7

27 november

Studiedag alle leerlingen zijn vrij
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