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Inspectiebezoek
Aanstaande maandag 3 april wordt er een periodiek kwaliteitsonderzoek uitgevoerd door de
onderwijsinspectie. Dit onderzoek vindt elke 4 jaar plaats. Tijdens het kwaliteitsonderzoek zal de inspectie
lessen bekijken, met ouders en leerlingen in gesprek gaan, zo ook met intern begeleider en de directie.
Wij zien dit bezoek met vertrouwen tegemoet. We zijn trots op het Overbos en willen graag laten zien
waar wij voor staan, wat wij doen en hoe ons onderwijs eruit ziet. Zodra het inspectierapport binnen is,
zult u van het oordeel van de inspectie op de hoogte gesteld worden via de nieuwsbrief.
Studiedag 13 april
Op de studiedag van 13 april staan een aantal onderwerpen op de agenda. Er zal een vervolg gemaakt
worden met executieve functies, het werken met Topondernemers zal verder uitgediept worden en s
middags wordt er een workshop gegeven met als titel De basishouding van de leerkracht versterken.
Eindtoets Iep groep 8
Dit schooljaar heeft het Overbos ervoor gekozen om in plaats van de CITO eindtoets, deel te gaan
nemen aan de IEP eindtoets. Uiteraard is dit met instemming van onze MR-raad gebeurd. De voordelen
van de IEP eindtoets ten opzichte van de CITO eindtoets zijn:
Iedere leerling in zijn kracht: van makkelijk naar moeilijk
De IEP Eindtoets is zo gemaakt dat iedere leerling
de toets kan maken. De IEP Eindtoets selecteert
vooraf niet op niveau, omdat we merken dat
leerlingen vaak meer aan kunnen dan men van
tevoren verwacht. De opgaven in de IEP Eindtoets
lopen op in moeilijkheidsgraad. Het begint met
gemakkelijke opgaven en eindigt met moeilijkere
opgaven. Zo ervaart iedere leerling een
succesgevoel en krijgt iedere leerling de eerlijke
kans om te laten zien wat hij kan.
Combinatie van ges loten én open vragen
De IEP Eindtoets is de enige eindtoets die ook open
vragen gebruikt. Deze manier van vragen, waar de leerling zelf het antwoord mag invullen, verhoogt de
validiteit van de toets.
Overzichtelijke indeling en vormgeving
De IEP Eindtoets is zo ingedeeld dat de leerling zo weinig mogelijk hoeft te zoeken naar wat er van hem
wordt verwacht. De leerling werkt in één boekje. Bij lezen staat de tekst op de linker pagina en de
vragen en antwoordmogelijkheden op de rechter pagina. Zo hoeven leerlingen niet heen en weer te
bladeren en kunnen ze zich concentreren op de vragen.

Fris s e en herkenbare vormgeving
Doordat de vragen in de IEP Eindtoets aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, vinden de
leerlingen de toets zelfs leuk om te maken. Het gebruik van alleen functionele, maar wel frisse
afbeeldingen, draagt daaraan bij. Leerlingen vergeten dat ze getoetst worden en kunnen dus echt laten
zien wat ze in hun mars hebben.
Ook voor leerlingen met s peciale onders teunings behoeften
Bij de ontwikkeling van de IEP Eindtoets is standaard al rekening gehouden met het toetsen van
leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte, zodat ook zij de toets gewoon kunnen maken. Het
lettertype en de opmaak dragen hieraan bij.
Verder duurt de IEP eindtoets in plaats van 3 dagen maar 2 dagen. Wel wordt de IEP eindtoets in
dezelfde week afgenomen als de landelijke CITO toets.
Continuroos ter
Het bestuur heeft zijn goedkeuring gegeven aan het continurooster. Dit betekent dat wij komend school
jaar kunnen starten met het continurooster. Dit wordt het vijf gelijke dagen model. Hierbij gaan de
leerlingen alle dagen van 8.30 tot 14.00 uur naar school, ook de woensdag.
Mocht u komend schooljaar gebruik willen maken van het aangeboden uur tussen 14.00 en 15.15 uur,
wilt u dit dan melden bij de directie? Op deze manier kunnen wij een inventaris maken van de
hoeveelheid leerlingen dat hier gebruik van gaat maken.
Tot nu toe hebben wij 1 aanmelding binnen gekregen. Om deze overgangsregeling te kunnen bieden,
hebben wij per dag ongeveer 10 leerlingen nodig om dit financieel te kunnen realiseren.
Abs entiegegevens
Vanaf 1 april 2017 worden alle geregistreerde absenties van de leerlingen rechtstreeks doorgezonden
naar DUO.
DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs.
Leerlingen die te laat op school komen, worden geregistreerd als ongeoorloofd afwezig.
De leerplichtambtenaar controleert of er sprake is van ongeoorloofd verzuim.
Formatie
Op dit moment zijn wij druk bezig met het bekijken van de formatie voor komend schooljaar. Rond de
meivakantie kunt u hier meer informatie over verwachten.
Vrijwillige ouderbijdrage
Ook dit jaar doen wij weer een beroep op uw vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind(eren). Het is de
bijdrage voor kalenderjaar 2017.
Uit deze bijdrage bekostigen wij activiteiten die niet vergoed worden door de rijksbekostiging, zoals:
Sinterklaas, Kerst, Pasen, culturele activiteiten en excursies, de werkweek naar Texel, maar ook
sportdagen, het afscheid van groep 8, het verjaardagsfeest en de ouderbedankochtend.
Natuurlijk is het een vrijwillige bijdrage, maar u zult het met ons eens zijn dat we in alle redelijkheid
mogen verwachten dat u de kosten van bovenstaande niet op de schouders van andere ouders wilt laten
rusten. Het zou jammer zijn als bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden door gebrek aan
fondsen en er kinderen uitgesloten moeten worden van deelname aan schoolreisjes en festiviteiten.
Indien u niet wilt of kunt betalen, ligt er op de kast tegenover groep 3 een folder met daarin informatie
over een betalingsregeling via de gemeente.
De bijdrage voor dit kalenderjaar is door de oudergeleding van de MR per kind vastgesteld op:
* groep 1 t/m 7: 55,00 euro
* groep 8: 220,00 euro
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL63RABO0304741396 t.n.v. OBS Het Overbos
Schoolfonds. (Let op: dit is een nieuw rekeningnummer)
Vermeldt u a.u.b. de naam van het kind waarvoor de bijdrage geldt en de groep waarin het zit.
Bij voorbaat dank!

Ouderraad
De ouderraad is van start gegaan.
Afgelopen maand is de ouderraad voor het eerst bijeen gekomen. De raad is in het leven geroepen om de
leerkrachten te ondersteunen bij het regelen en organiseren van allerhande zaken rondom themadagen
(zoals koningsspelen, verjaardagsfeest, sinterklaas etc) en praktische schoolaangelegenheden. De
ouderraad bestaat uit negen enthousiaste moeders, samen met juf Tara en juf Sylvia. Mocht u het ook
leuk vinden om mee te denken over de invulling en mee te helpen bij het realiseren van mooie
schoolherinneringen, meldt u dan ook aan voor de ouderraad. Dit kan bij een van de juffen of een van de
ouders. Als eerste staan de Koningsspelen op het programma, waar de ouderraad haar steentje bij zal
dragen om er een gezellige dag van te maken.
Leden van de ouderraad:
Lonneke Hille
Livia Broek
Nellie Mulde
Cynthia van Reek
Liske Briet
Nicole Kok
Angelique Teichmann
Pernilla Triel
Fay van Dongen
Leerlingenraad
De leerlingenraad is heel druk bezig geweest de afgelopen weken. Op 15 maart hebben zij verkiezsingen
georganiseerd voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. De stelling die zij bedacht hadden, was:
"Vind je dat het schoolplein meer natuur nodig heeft?".
De uitslag: eens 146 stemmen, oneens 22 stemmen.
De leerlingenraad gaat deze stemming meenemen naar de commissie voor een 'groen' schoolplein.
Konings s pelen
Vrijdag 21 april is het alweer zover: de Koningsspelen! Deze sport- en speldag is inmiddels een echt
Nederlandse traditie aan het worden.
Om 8.30 uur verwachten wij al onze leerlingen op het plein. Met het zingen en dansen van het lied van
de Koningsspelen 'Okido' van Kinderen voor Kinderen openen we dan deze sportieve ochtend. Na de
opening gaan we genieten van het Koningsontbijt.
Daarna gaat het een sportieve ochtend worden, dus trek een sportieve outfit aan!
De bovenbouw gaat op pad naar verschillende locaties om onder andere te zwemmen en te tennissen,
dus kom op de fiets! Wij raden ook aan genoeg drinken mee te geven want sport en beweging maakt
dorstig.
Voor groep 3 en 4 staan freerunning in de Meander (gaan we op de fiets heen) en Zumba op het
programma en groep 1/2 A en 1/2 B maken ook de beentjes los met een Zumba les.
Kortom sportiviteit alom! Zodra het precieze programma rond is volgt meer
informatie.
Belangrijk om al vast te weten is dat op deze dag de school om 12.00 uur de deuren sluit en de
Meivakantie begint!
Educatieve s choolreis jes
Het Overbos organiseert educatieve schoolreisjes. Dit houdt in dat de leerkrachten uitstapjes
organiseren die passen bij het thema of onderwerp waar zij in de klas mee bezig zijn. Dit kunnen een
aantal kleinere uitstapjes zijn zoals bezoekjes aan lokale musea, een stichting of bijvoorbeeld een les op
het strand, maar ook een uitstapje met de bus naar een locatie behoren tot de mogelijkheden. Via
Klasbord blijft u op de hoogte van de verschillende uitstapjes per groep.
Open dag
De open dag was druk bezocht. Leuk om zoveel enthousiaste ouders/opas en omas te mogen
ontvangen.

Schoolplein
De plannen voor het nieuwe schoolplein worden langzaam vormgegeven. Er is een eerste schets
gemaakt door de hovenier.

Webs ite
De nieuwe website is in de lucht. Bij deze website hoort ook een Ouderportaal. Het Ouderportaal is een
afgesloten omgeving, waar u informatie over de school en de groep van uw kind/kinderen kunt vinden,
ziekmeldingen kunt doen en nog veel meer. Binnenkort zult u hier een uitnodiging voor krijgen met
daarin de uitleg voor aanmelding bij dit Ouderportaal.
Extra begeleiding op s chool voor leerlingen die meer ins tructie nodig hebben
Juf Corrie is op dinsdag en donderdag aanwezig om met leerlingen te werken die moeite hebben met
lezen. Zij werkt met het programma Bouw.
Juf Joyce begeleidt op maandag kleine groepjes leerlingen. Zij verzorgt extra instructie en oefening
tijdens deze momenten. Op vrijdag ondersteunt juf Joyce de groepen 7 en 8 en zorgt in deze groepen
voor extra instructie en begeleiding.
Juf Nienke is er op dinsdag en donderdag. Ze zorgt voor extra ondersteuning in de groepen 3,4 en 5,
waarbij zij groepen les geeft, zodat de leerkracht extra instructie kan geven aan groepjes leerlingen of
juf Nienke verzorgt deze extra instructie.
Jephta de Groot verzorgt extra begeleiding in groep 3.

