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Agenda juli

08-07 Speelgoedochtend groep 1/2 en 3

08-07 Start zomervakantie om 12.00 uur t/m vrijdag 19 augustus

22-08 Eerste schooldag

Afsluiting Directie

Beste ouders,

Inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie Alida Oppers presenteerde dit jaar het rapport omtrent de Staat

van het Onderwijs. Dit is een jaarlijks verslag van de Inspectie van het Onderwijs over wat er goed gaat in het

onderwijs en waar nog verbeterpunten liggen. Evenals voorgaande jaren bleken er nogal wat verbeterpunten te

zijn. De kern is in elk geval om binnen twee jaar een kentering te zien in de gestaag dalende lijn van

onderwijsprestaties in ons land. Nederland lijkt namelijk steeds verder weg te zakken op de internationale

onderwijs ranglijsten. Volgens Oppers zou de focus moeten komen te liggen op de basisvaardigheden: taal en

rekenen. De huidige minister pakt door met een “Masterplan Basisvaardigheden” terwijl het Nationaal Plan

Onderwijs van de vorige minister ook nog loopt. Daarnaast slaan minister Dijkgraaf en staatssecretaris Wiersma

de handen ineen en “moet het systeem op de schop” om het leerkrachtentekort op te lossen.

Alida Oppers benoemt overigens dat het vak “leraar” niet meer “chic” is, het vak verwaarloosd is en dat de lat

omhoog moet omdat de resultaten tegenvallen. Vergeet daarbij niet een landelijk lerarentekort en het negeren

van dit probleem, waarvan iedereen 20 jaar geleden wist dat het eraan zat te komen. De politiek schoof ideeën

om daadwerkelijk een constructieve oplossing te zoeken voor dit probleem per kabinetsperiode voor zich uit. Oud

onderwijs ministers en staatssecretarissen kregen het niet voor elkaar om, in eerste instantie nog preventief, in te

zetten op het drama dat zich zou gaan voltrekken en waarvan we nu al geruime tijd de rekening krijgen

gepresenteerd in de vorm van een jaarlijks bedroevender wordend landelijk onderwijsrapport.

Terug naar de Pijlstaart. Voor iedereen een bewogen jaar. Corona kwam en ging. Leerkrachten gingen en

leerkrachten kwamen, daarnaast de wisseling van directie. De huisvesting komt beetje bij beetje op orde. Er volgt

toch nog een jaar waarin we de hele club niet bij elkaar hebben. Teleurstellend maar we weten waar we naartoe

werken!

Los van wederom allemaal nieuwe plannen van de nieuwe minister moet u weten; wij vinden ons vak chic, zijn

trots op de Pijlstaart, blij met uw kind, blij met onze formatie voor volgend schooljaar!, blij met u als ouder en

hopen dan ook op een samenwerking op basis van vertrouwen waarin persoonlijk contact weer op nummer

1 komen te staan.



Door de situatie van de afgelopen twee jaar voerden Parro, e-mailen, Google Meet de boventoon. Ruimte en tijd

om om elkaar als volwassenen te kunnen spreken en samen te werken was maar weinig mogelijk. Dit ziet u ook

terug in het oudertevredenheidsonderzoek later in deze nieuwsbrief.

Zolang Corona buiten de deur blijft vragen wij u de Pijlstaart ook weer als dorpsschool te benaderen. Het blijkt

zeer effectief om uw kind voor schooltijd af te zetten bij het hek, maar na schooltijd is een goed moment om

elkaar weer te spreken en te zien. We wachten uiteraard de ontwikkelingen af m.b.t. Corona maar willen de pijlers

van ons Openbaar Onderwijs als Pijlstaart; gelijkwaardigheid, vrijheid maar vooral ontmoeting graag weer

kleur geven.

Tom Hooghuis

Kwaliteitsonderzoek

Als Pijlstaart doen we er alles aan om de goede dingen te behouden en in ontwikkeling te blijven op dat wat meer

aandacht nodig heeft. Om ontmoeting weer kleur te geven staat de gebruikelijke “Hoe Wat en Waarom avond’’

weer op de jaarkalender. Maar elkaar nog meer inhoudelijk en verdiepend ontmoeten is ook van belang. Daarom

vindt er een kwaliteitsonderzoek plaats, op eigen verzoek, in de vorm van een bezoek op school en in de klassen.

Dit gaat ons een goed beeld geven hoe we ervoor staan. Onze “Staat van het Onderwijs” als het ware. Twee

andere onderdelen van dit onderzoek zijn gesprekken met u als ouders en ook met leerlingen.

Er zijn zes ouders nodig om het onderzoek rond te krijgen. Directie en de intern begeleiders sluiten aan bij enkele

onderdelen. Heeft u interesse? Het onderzoek zal plaatsvinden op donderdag 6 oktober 2022. Begin volgend

schooljaar volgt de oproep, maar dan heeft u genoeg tijd om na te denken of het iets voor u is.

Monitoring Sociale Veiligheid - leerlingenenquête

Per 1 augustus 2015 zijn wij verplicht de sociale veiligheid te monitoren van alle leerlingen met een instrument

dat een representatief en actueel beeld geeft. Tevens zijn wij verplicht de uitslag hiervan door te sturen naar  de

Inspectie van het Onderwijs. Kort gezegd: de school heeft een monitoringsplicht. Onze groep 7 en 8 leerlingen,

105 leerlingen in totaal, namen deel aan dit onderzoek.

De uitslag in cijfers en een hoog cijfer betekent dat de leerlingen het fijn vinden in de klas, zich veilig

voelen en weinig (of niet) gepest worden.

● Wat is het welbevinden van de leerlingen op de Pijlstaart ? Vinden ze het fijn in de groep en klas?

7,5

● Hoe ervaren de leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op de Pijlstaart? Voelen ze zich veilig?

8,2

● Ervaren leerlingen aantasting van hun sociale en fysieke veiligheid?

8,9



Scholen met succes - oudertevredenheidsonderzoek

De Pijlstaart heeft in het kader van haar kwaliteitszorg begin dit schooljaar (21-22) een onderzoek onder de

ouders uitgevoerd.

In totaal hebben 135 ouders de volledige vragenlijst ingevuld.





Scholen met succes - leerlingtevredenheidsonderzoek

De Pijlstaart heeft in het kader van haar kwaliteitszorg begin dit schooljaar (21-22) een onderzoek onder de

leerlingen uitgevoerd.

In totaal hebben 144 leerlingen de volledige vragenlijst ingevuld.



Instagram

Volgt u ons instagramaccount al? In de vakantie sneak previews van de verbouwing en bij de

start van het schooljaar gaan we echt online. Allemaal volgen dus!



Groep 8 zwaait uit!

Op woensdag 6 juli vormden we met alle leerlingen van groep 1 tot en met 7 een erehaag door

de hele school en op het plein. Een diepe buiging voor groep 8a en 8b! Ze hebben twee

fantastische musicals opgevoerd en nu….vakantie! Jullie kunnen allemaal genieten van een

welverdiende vakantie en wij wensen jullie alle goeds op het voortgezet onderwijs.



Jaarplan 2021-2022

De andere bijlage bij dit Parro-bericht is de evaluatie van het jaarplan 2021-2022.

Schooljaar 2022-2023

Het nieuwe jaarplan, de nieuwe schoolgids en de jaarposter ontvangt u in de eerste schoolweek.

Jaarkalender 2022-2023

De eerste versie van de jaarkalender ontving u al om alvast belangrijke data in uw agenda te kunnen noteren.

In de eerste schoolweek ontvangt u de definitieve jaarkalender 2022-2023.

Parro

In het nieuwe schooljaar ontvangt u opnieuw een uitnodiging via de nieuwe groepsleerkracht van uw kind

vanwege de jaarovergang naar het nieuwe schooljaar.

Denkt u na deze uitnodiging aan de jaarlijkse check van uw gegevens in deze Parro app? Met name het

doorgeven van de voorkeuren voor het beeldgebruik is erg belangrijk. Absentie/afwezigheid doorgeven kan vanaf

volgend schooljaar alleen nog via Parro en dus niet meer telefonisch.

Schoolreis

Het schoolreisje zal plaatsvinden op dinsdag 13 september. U ontvangt meer informatie in het nieuwe schooljaar.

Voetballen

Vanaf volgend schooljaar verzorgt de Pijlstaart foam- voetballen voor op het plein. De leren ballen van thuis zijn

niet geschikt voor op het plein en dichtbij het gebouw.

Koningsspelen (wijziging)

Ieder jaar houden we een geweldige sportdag onder begeleiding van onze vakdocenten Joppe en Iris. Dit is

normaliter op donderdag en daarmee wijken wij af van de landelijke datum voor de Koningsspelen.

Dit heeft te maken met de werkdagen van onze vakdocenten; zij werken namelijk allebei op donderdag.

Omdat de Eindtoets Cito van groep 8 gelijk valt met de datum van de

sportdag, bekijken we of het mogelijk is om alsnog de datum van de landelijke

Koningsspelen aan te houden, namelijk vrijdag 21 april. U wordt hierover nog

geïnformeerd.

Verbouwing

De interne verbouwing is van start gegaan!



MR

De laatste MR vergadering van dit schooljaar was dinsdag 21 juni. Deze vergadering stond in het teken van het

afronden van het schooljaar en vooruit kijken naar komend jaar. De MR werd bijvoorbeeld geïnformeerd over de

formatie en heeft dit goedgekeurd. Ook werd er gekeken naar de begroting van afgelopen jaar. Er bleek veel geld

vanuit de NPO gelden nog niet te zijn gebruikt en er is een plan gemaakt om deze alsnog uit te geven. De MR

ziet er op toe dat dit geld naar het onderwijs van de kinderen gaat. Een deel zal worden uitgegeven aan materiële

zaken, zoals leerpleinen en nieuwe boeken. De NPO gelden voor komend schooljaar 2022-2023 gaan naar het

inzetten van onderwijsassistenten en docenten voor muziek en beeldende vorming.

De personeelsgeleding van de MR is ook bezig geweest met de leerkrachten om te kijken hoe de

werkdrukgelden worden ingezet. Deze zijn bedoeld om de werkdruk van de leerkrachten te verminderen.

Voor komend jaar is er gewerkt aan een nieuwe schoolgids. De MR heeft deze vast kunnen inzien en heeft hier

feedback op gegeven.

Leerlinggegevens

Wilt u zo vriendelijk zijn wijzigingen in adres, e-mail, gezondheid en medicijngebruik van uw kind(eren) altijd tijdig

aan ons door te geven. U kunt dit mailen aan Laurette via administratie@obs-depijlstaart.nl

U bent zelf verantwoordelijk voor de aan ons verstrekte gegevens.

Verkeersexamen

Na het schriftelijk examen volgt het praktijkexamen.

Groep 7 ging zelfstandig op de fiets op pad door het dorp.

Alle kinderen uit 7a en 7b zijn geslaagd! Gefeliciteerd!

(foto 7b)

mailto:administratie@obs-depijlstaart.nl


Schoolreis 22 juni

De onderbouw had een super toffe ochtend bij de Play In in Utrecht. Klimmen, klauteren en glijden. Zelfs de juffen

gingen van de glijbaan!

De groepen 5 t/m 8 hadden een sportieve ochtend; zij gingen Poldersporten in de Kwakel. Het weer werkte

natuurlijk helemaal mee. Een aantal actiefoto’s willen we u niet onthouden:

Botshol ontdekken

Ieder schooljaar is het ontdekken van de prachtige Botshol een geweldige

ervaring.

Met een fluisterboot en een

boswachter varen de kinderen

door dit natuurgebied en op

een drijvend eiland voeren zij

allerlei opdrachten in de natuur

uit.

Kijk maar eens goed op deze

foto….je ziet het goed: Noëlle

uit 8a ving een kikker!

Groep 8a heeft het helaas niet

helemaal droog gehouden

deze ochtend, maar dat mocht

de pret niet drukken.



Kriebelbeestjes

Ook de kleuters gingen de natuur in. Zij bezochten de voorstelling “Kriebelbeestje” bij het NME centrum in Wilnis.

Daar kropen zij als een mol door een donkere gang en mochten ze zelf in de tuin op zoek naar kleine beestjes.

Ook bekeken ze hommels en bijen en de kinderen mochten zelfs honing proeven.

Een dag in groep 3

Wat leren kinderen in groep 3 toch ongelofelijk veel in één schooljaar!

Bij binnenkomst start je met het leren van een letter en kijk nu eens; de kinderen schrijven al echte verhaaltjes!

Zo schrijft Nim een mooi verhaal over prinsessen:



Tijdens de rekenles over maten mogen de kinderen zelf aan de slag met een gieter en bekertjes:

De dag wordt afgesloten met een poppenkastverhaal van Juf Joyce en haar dochter:



Team Sportservice De Ronde Venen


