e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl
Website: www.beatrixschoolermelo.nl
Nieuwsbrief 4

november/december

schooljaar 2017-2018

AGENDA
5 december Sinterklaas komt op bezoek.
19 december Teamvergadering.
20 december Kerstviering.
22 december om 12.00u begint de kerstvakantie.
8 januari Weer naar school.

Welkom op school
We zijn heel erg blij als school met de aanwas van leerlingen in groep 1. Dat kan er ook toe leiden dat
we, als de groep verderop in het schooljaar te groot wordt, deze zoveel mogelijk moeten splitsen.
We houden u hiervan op de hoogte.
In november zijn Luc en Laura bij juf Hilly en juf Alie in groep 1 gekomen. Van harte welkom.

Nieuws vanuit de directie
Korte terugblik op november.
In de maand november is de inspectie voor het basisonderwijs begonnen met schoolbezoeken
nieuwe stijl. Vanaf 1 augustus van dit jaar is deze nieuwe stijl ingevoerd. De inspectie voert een
onderzoek uit naar het functioneren van het bestuur en daaruit voortvloeiend worden bezoeken aan
scholen gebracht met van te voren vastgestelde aandachtspunten.
Het VPCO bestuur zit in een omschakelingsfase. Van daadwerkelijke bestuurders worden de
bestuursleden toezichthouders en wordt de algemeen directeur de daadwerkelijke bestuurder die
dus dan verantwoording aflegt aan deze Commissie van Toezicht. Deze situatie is natuurlijk ook in
het onderzoek aan de orde gekomen.
Voortkomend uit het VPCO onderzoek heeft de inspectrice mevr. Vinckemöller op 9 november een
bezoek gebracht aan onze school.
Ze startte met het bezoeken van vier lessen om zo een indruk te krijgen van het didactisch en
pedagogisch klimaat binnen onze school. Vervolgens heeft ze met enkele kinderen gesproken,
daarna hebben Alie en ik iets over de school mogen presenteren, vond er een gesprek plaatsmet het
team, en aan het eind een afrondingsgesprek met Alie als IB’er en ondergetekende. Niet alleen het
pedagogisch en didactisch handelen kwam aan bod, maar ook de kwaliteitszorg en de cultuur.
Over de bevindingen wordt een bestuursrapport met aanbevelingen opgesteld, waarin ook het
bezoek aan de Beatrixschool wordt meegenomen.
De inspectrice heeft ook naar de tekst van onze schoolgids gekeken en daar twee onvolkomenheden
in ontdekt. Deze zijn hersteld en door haar goedgekeurd, en de teksten zijn als bijlage bij deze
nieuwsbrief meegenomen.
Het nieuwe schooljaar is nog maar goed en wel van start gegaan, of
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er worden weer voorbereidingen getroffen voor het komende schooljaar. Prognoses van
leerlingenaantallen spelen daarin ook een rol omdat het aantal leerlingen voor een groot deel
bepaalt hoeveel geld er voor het onderwijs beschikbaar is.
Een van de andere activiteiten is, dat aankomende ouders in Ermelo de onderwijskrant in de bus
krijgen. In deze krant staat informatie over alle onderwijsinstellingen in Ermelo, zodat de
aankomende ouders zich kunnen oriënteren op het aanbod en een keus kunnen maken welke school
ze in februari tijdens de open dagen willen gaan bezoeken. Het is fijn om te constateren dat de
aanwas in onze groep 1 behoorlijk groot is, en nu er een kleine groep 8 de school gaat verlaten ziet
het er wat het leerlingenaantal betreft voor volgend jaar positief uit.
Binnen onze school hebben we sinds dit schooljaar ook een officiële PR commissie. De commissie
was er al langer maar heeft nu binnen de geledingen van de school een officiële status gekregen.
Het is fijn dat er ook door enkele ouders wordt meegedacht over de manieren waarop we ons als
school naar binnen en naar buiten presenteren. De commissie richtte zich vanaf het begin van dit
schooljaar op onze website. Vragen als; wie kijkt er op de website en hoe vaak, en is de informatie
voldoende en up to date, werden aan u voorgelegd. De eerste resultaten zijn duidelijk, en in een
volgende nieuwsbrief zult u hier zeker meer van horen. Ook zal er nog een korte vragenlijst worden
voorgelegd aan de ouders van groep 1 omdat is gebleken dat nieuwe ouders anders met het
websitegebruik omgaan dan ouders van kinderen die al langer op school zijn. Zoals gezegd, u zult er
meer van horen.
De commissieleden zullen ook de tijd voorafgaand aan de open dagen weer goed kijken naar de
presentatiemogelijkheden van de school.
De oudercommissie vraagt door middel van een brief, die ook is bijgevoegd, aandacht voor de
ouderbijdrage van 17,50 euro per kind. Zoals ook uit de herstelde tekst in de schoolgids blijkt is dit
een vrijwillige bijdrage, waarmee binnen de school de nodige extra dingen worden georganiseerd.
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de vieringen en de sporttoernooien. Als team bevelen we de
inhoud van de brief van de oudercommissie dan ook van harte bij u aan.
Mij kwam ter ore dat er ouders zijn die het niet meer laten doorgaan van het schoolreisje zien als
een verschraling. In een vorige nieuwsbrief heb ik de verandering uitgelegd, en samen met het team
ben ik van mening dat dit zo zou kunnen zijn als achter het niet laten doorgaan van het schoolreisje
de punt stond. Dat is echter geenszins het geval. Iedere leerkracht kan het gemiddelde
schoolreisbedrag gebruiken voor uitstapjes die meer gerelateerd zijn aan onze thematische manier
van werken. Een verrijking willen we dit graag noemen.
December.
Mocht er op 12 december een staking worden uitgeroepen dan zullen wij hieraan meedoen.
We houden het samen met u nauwlettend in de gaten.
December is de maand van de feesten. Heel erg verschillende feesten overigens. Ver voordat
sinterklaas zijn intrede doet in Nederland hebben sommigen de democratische principes en
vrijheden al weer in de strijd geworpen om zaken over kleuren en kleding aan de orde te stellen.
Wij verwachten een prachtig feest met de Sint en zijn Pieten op dinsdagmorgen de 5 e december.
Ik heb begrepen dat, in tegenstelling tot andere jaren, de surprises in de groepen 5 t/m 8 al op
maandag de 4e december op school zijn zodat u ook de gelegenheid hebt om die prachtige bouwsels
te bewonderen. U zult daar via digiduif verder over worden geïnformeerd.
Een dag na sinterklaas doet een andere versiering meestal zijn intrede binnen onze school. De
adventstijd, de voorbereidingstijd voor het Kerstfeest is al begonnen. Samen met de kinderen
bereiden we ons voor op de geboorte van het kindje Jezus, en met Zijn geboorte is het Kerstfeest
ook het feest van het Licht.
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Nieuws vanuit de groepen

Als superleuke afsluiting van het thema ‘ Water’ was groep 8 in Calluna. Willem
Mouw heeft uitleg over de werking van het filteren en verwarmen van het
water gegeven. Alles computer gestuurd. Ze hebben het allemaal bekeken. En
daarna lekker gezwommen.Daarvoor hadden de kinderen in de klas een
presentatie aan de ouders gegeven.
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vervangende tekst in de schoolgids.(CONCEPT)
Om de vele extra activiteiten, zoals vieringen en sporttoernooien mogelijk te
maken vragen we ieder jaar een bijdrage van 17,50 euro per leerling aan de
ouders/verzorgers. Samen zorgen we er op deze manier voor dat de gewone
“leuke” dingen ieder jaar opnieuw kunnen worden gehouden. Wel dient te
worden opgemerkt dat deze bijdrage een vrijwillig karakter heeft en dus niet
verplichtend wordt opgelegd.
Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets. Op alle VPCO scholen
wordt de Cito eindtoets afgenomen. Deze wordt in 2018 gehouden op 17,18 en
19 april.
Het advies voor de school voor voortgezet onderwijs dient voor 1 maart te
worden gegeven.
Het schooladvies is bindend, dat betekent dat de school voor voortgezet
onderwijs het kind moet toelaten op het niveau van het schooladvies.
Als het resultaat van de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, is de
basisschool verplicht om het afgegeven advies te heroverwegen. In overleg
tussen leerling en ouders/verzorgers kan de school het advies naar boven
bijstellen, maar dit is niet verplicht. De school kan ook besluiten het oude
advies te handhaven.
Als het advies naar boven wordt bijgesteld is de school voor voortgezet
onderwijs verplicht het kind op dit niveau toe te laten.
Resultaten van de Beatrixschool van de afgelopen drie jaren:
Centrale eindtoetsen
2017
2016
2015

Gecorr.score
535,6
532,5
534,7

Pagina 4 van 8

Ondergrens
533,1
529,9
532,0

Ouderbijdrage
Ermelo, 24 november 2017
Beste ouders(s)/verzorger(s),

Nu het nieuwe schooljaar al weer een paar maanden begonnen is, willen wij u de
ouderbijdrage onder de aandacht brengen. Jaarlijks vragen wij u, als ouderraad, om een
ouderbijdrage. Ook dit jaar vragen wij een bijdrage van minimaal € 17,50 per kind. (Bij
instroom gedurende het schooljaar kunt u uiteraard een bedrag naar rato overmaken).
De ouderraad organiseert jaarlijks samen met het team, activiteiten en feesten voor alle
kinderen van ‘De Beatrixschool’. Zo heeft de ouderraad vorig jaar onder andere het
sinterklaasfeest, het kerstfeest, de koningsspelen, de avondvierdaagse, diverse
sportactiviteiten en het afscheid van groep acht (mede) mogelijk gemaakt. Ook dit schooljaar
zijn we al gestart met de welkomstborrel in september.
We beseffen dat de betaling van de hele ouderbijdrage niet voor iedereen mogelijk is. In dat
geval hopen we dat u een bijdrage kunt leveren die wel binnen uw mogelijkheden ligt.
Voor het schooljaar 2017- 2018 staan weer verschillende activiteiten en feesten gepland,
waarbij wij afhankelijk zijn van de ouderbijdrage. Het team van de Beatrix en de ouderraad
zijn druk doende met het voorbereiden van deze activiteiten om ook dit schooljaar weer voor
alle kinderen er een fijn jaar van te maken.
Wij vragen u dan ook het bedrag voor 15 december a.s. over te maken onder vermelding
van de NAAM en GROEP van uw kind(eren). Dit mag op rekeningnummer
NL53RABO0317793217 ten name van ST. V.P.C.O. Ermelo Beatrixschool
Oudercommissie.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,

De ouderraad
Voor vragen kunt u terecht bij onderstaand ouderraadlid:
Lijanne Wildenbeest (penningmeester):
Email : lijanne.wildenbeest@gmail.com
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