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Nieuwsbrief 
Begin van dit schooljaar hebben we aangegeven dat de nieuwsbrief kwam te vervallen 
omdat we berichten via de schoolapp zijn gaan versturen. 
We merken echter dat er soms nieuws is wat we belangrijk vinden om te delen maar 
waarvoor de schoolapp niet een geschikt medium is. Daarom zal er onregelmatig een 
nieuwsbrief verschijnen. Alleen als er belangrijke zaken zijn om te delen komt een 
nieuwsbrief uit. Des te belangrijker om deze nieuwsbrieven goed te lezen. Ze worden ook 
geplaatst op de schoolapp onder de tegel nieuws. 
 
Schoolapp 
Dringend advies aan ouders die de schoolapp nog niet in gebruik hebben genomen om dit 
nu wel te gaan doen.  
Download in de appstore: basisschoolapp. Vervolgens kun je of de schoolnaam of 
Beusichem ingeven. Daarna de app downloaden. Om bij groepen/foto’s en persoonlijke 
pagina’s te komen moet een inlog aangemaakt worden. Hiervoor heb je de geboortedatum 
van je kind en de laatste 4 cijfers van het BSN nodig. 
Zijn er problemen met het downloaden of installeren, loop dan gerust een keer 
binnen op school. We helpen graag. 
 
Vanaf nu gaan berichtjes over de dagelijkse zaken vanuit de groepen alleen 
nog via de schoolapp. De schoolfoto’s zijn daar ook alleen voor ouders te 
bezichtigen. 
Soms volgt een pushbericht, dat zie je dan op het scherm. Dit is een belangrijk 
kort berichtje. Het verdwijnt ook weer snel van het scherm, maar je kunt deze 
berichtjes terugvinden door links bovenin het scherm op het wieltje te klikken. 
Daar worden de berichtjes opgeslagen. We hopen zo het mailverkeer te 
kunnen verminderen. 
Het plannen van de oudergesprekken in november gaan we vanaf nu ook via 
de schoolapp doen. Dus nogmaals: zorg dat je erbij bent. 
 
Oudergesprekken in november 
In november organiseren we oudergesprekken. Doel van deze gesprekken is dat ouders met 
de leerkracht bespreken hoe het op dit moment gaat met hun kind. Er komt nu geen rapport, 
dit wordt verder toegelicht in het volgende punt van de nieuwsbrief. 



Als er in deze periode al gesprekken zijn met ouders dan hoeft er niet apart een gesprek 
gepland te worden. De voortgang is/wordt dan al besproken met de leerkracht. 
We gaan nu voor het eerst de gesprekken plannen via de schoolapp. Ouders kunnen dan 
zelf een keuze maken uit de aangeboden tijden. De gesprekken worden gepland in de week 
van 25 november en vinden plaats na schooltijd, tot uiterlijk 18.00 uur.  
Dinsdag 26 november is de broertjes/zusjes dag. De leerkrachten zijn dan langer op school 
zodat ouders met meer kinderen op school ook meerdere gesprekken kunnen plannen. 
 
Nieuwe rapporten 
Als school willen we kinderen steeds meer betrekken bij hun eigen ontwikkeling en ze daar 
ook verantwoordelijk voor maken. Daar hoort dan ook bij dat we goed moeten laten zien hoe 
die ontwikkeling van de kinderen verloopt. Het huidige rapport voldoet niet meer aan deze 
eisen. Daarom hebben we een nieuw rapport ontwikkeld. Hieraan hebben naast het team, 
ook ouders en kinderen meegewerkt. 
We willen een rapport waar kinderen trots op zijn en wat hun ontwikkeling laat zien. Uit alle 
gesprekken kwam ook naar voren dat iedereen naast de eigen ontwikkeling van het kind, 
toch ook in het rapport wil zien hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van 
leeftijdsgenootjes, dus ten opzichte van de normen die voor de leeftijdsgroep gelden.  
We hebben het afgelopen jaar gezocht naar een manier om al deze wensen goed vorm te 
geven, en dat resulteert nu in een nieuw rapport. We denken hiermee al een enorme 
vooruitgang te maken met het oude rapport. Het blijft voorlopig een groeimodel, dat wil 
zeggen dat we de komende jaren aanpassingen zullen blijven doen om uiteindelijk te komen 
tot een rapport waar iedereen zich in kan vinden. 
We gaan ook zorgen dat het rapport er netjes uitziet en in een mooie map bewaard kan 
worden. 
 
Samen met het nieuwe rapport passen we dan ook de gesprekken rond het rapport aan. 
Ook hier willen we de kinderen betrekken bij hun ontwikkeling. Daarom zullen kinderen van 
de groepen 5 t/m 8 steeds meer bij gesprekken aanwezig zijn. Voor de groepen 1 t/m 4 
blijven de gesprekken voor nu tussen de leerkracht en de ouders.  
Het rapport zal vanaf dit schooljaar nog twee keer uitkomen: midden en einde van het 
schooljaar, dus niet meer in november. 
De gesprekken rond de voortgang van de kinderen ziet er voor het hele schooljaar dan ook 
als volgt uit: 
 

Wat voor een gesprek Wanneer  Wie zijn bij het gesprek aanwezig? 

startgesprek september ouders en  leerkracht en kind (gr. 5 t/m 8) 

voortgangsgesprek  november ouders en leerkracht (voor alle groepen) 

1e rapportgesprek februari ouders en  leerkracht en kind (gr. 5 t/m 8) 

2e rapportgesprek juni gesprekken vinden alleen plaats als 
leerkracht, ouders en/of kind dit wensen, 
kind aanwezig (gr. 5 t/m 8)  

 



 
Open werktijd rekenen 
Zoals in ons schoolplan te lezen is, werken we er naartoe dat de 
kinderen steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor hun ontwikkeling 
en passen we ons onderwijs daar stapje voor stapje op aan om dat 
mogelijk te maken. 
Om die reden starten we vanaf deze week met Open WerkTijd Rekenen.  
Dit houdt het volgende in: elke vrijdag staat voor de groepen 4 t/m 8 na 
de pauze rekenen op het programma. Deze tijd is vooral bedoeld om de 
weektaak van rekenen af te maken en voor de leerkracht om nog extra 
instructie te geven over onderdelen die bij rekenen aan bod zijn geweest. 
 
Vanaf deze week doen we dit niet meer in iedere groep apart maar gaan we de kinderen van 
de groepen 6 t/m 8 door elkaar mixen. In de vier lokalen van de groepen 6 t/m 8 geven de 
leerkrachten extra instructie en kinderen die op dat onderdeel of niveau nog extra instructie 
nodig hebben sluiten daarbij aan. De overige kinderen van de groep gaan in de hal werken 
om hun weektaak af te maken. Daar is ook een leerkracht aanwezig die de kinderen hierbij 
kan helpen. In de hal werken de kinderen van de verschillende groepen door elkaar heen 
met de bedoeling dat zij ook samen kunnen/mogen werken en elkaar ook kunnen helpen. 
De groepen 4 en 5 werken zoals gewoonlijk in hun eigen groep maar de leerkracht kan er 
voor kiezen om sommige kinderen bij instructies van de hogere groepen aan te laten sluiten. 
Voorlopig bepalen de leerkrachten nog welke kinderen de extra instructie in de groep 
volgen. Op de langere termijn willen we ernaar streven dat de kinderen weten welke 
instructie waar gegeven wordt en dat zij zelf bepalen waar ze aansluiten voor extra 
instructie. Ze maken dan dus zelf de keuze en hierdoor wordt de autonomie en de 
verantwoordelijkheid bij de kinderen ontwikkeld. Daarnaast bevorderen we met deze opzet 
de samenwerking tussen de kinderen, ook van verschillende groepen. 
We gaan dit stap voor stap opbouwen. Voor iedereen zal het nog even wennen zijn, maar 
we gaan leren van wat goed gaat en wat niet en passen deze manier van werken daarop 
aan. 
 
Blokfluitlessen in plaats van Blazersbende 
Na 10 jaar, in samenwerking met de muziekvereniging Excelsior, de Blazersbende te 
hebben gedraaid in groep 5, moeten we daar helaas mee stoppen. Reden is het wegvallen 
van subsidies, waardoor deze vorm van muziek aanbieden aan de kinderen financieel niet 
meer haalbaar is. Echter hebben we een alternatief waar we dit schooljaar mee gaan 
starten, namelijk de Fluiters Bende. Wat houdt dit in: 
We gaan in groep 4 de Fluiters Bende opzetten en de komende jaren draaien. Dit schooljaar 
doen we dit ook in groep 5 zodat zij niet tussen wal en schip vallen. 
De kinderen krijgen na de kerst 14 blokfluitlessen en sluiten dit eind april af met een 
gezamenlijk concert met Excelsior in het Zoetzand, en aansluitend nog een les verzorgd 
door Excelsior, waarin ze met allerlei verschillende instrumenten kennis kunnen maken. 
 
 
 



Theater 
We gaan starten met maandelijks een “Theater” in 
school. Dit houdt in dat één groep voor drie andere 
groepen een klein optreden verzorgt. Dat kan 
muziek, toneel, dans of iets anders zijn. Doel hiervan 
is dat kinderen hun talenten kunnen laten zien en 
groepen door de school heen dit met elkaar beleven. 
We mixen hierbij alle groepen door elkaar, dus 
kleuters kijken misschien wel mee bij groep 8. 
De eerste groep die a.s. vrijdag het Theater verzorgt 
is groep 3. 
 

Workshops  
Behalve de vele vakken die de kinderen op school krijgen, blijven er nog veel andere 
vakken/onderwerpen liggen die vanwege tijdgebrek niet of te weinig aan bod komen. Denk 
hierbij aan creatieve vakken, dans/drama, ICT etc. Om toch een beetje tegemoet te komen 
aan de behoefte bij kinderen ook met deze onderwerpen aan het werk te gaan, gaan we dit 
schooljaar op twee momenten workshops organiseren. De kinderen kunnen dan een keuze 
maken aan welke workshop ze deelnemen. De eerste ronde van de workshops gebeurt op 
19 en 26 november. We vinden het heel leuk als ook ouders hun talenten gebruiken om 
workshops te geven. Hierover zijn al mails geweest waarin je je aan kon melden voor de 
workshops. Geef je deze keer geen workshop dan kun later in het jaar aan de tweede ronde 
deelnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


