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Speerpunt Sociaal Emotionele Ontwikkeling
In ons jaarplan 2021-2022 hebben we verschillende speerpunten. Eén daarvan is Sociaal Emotionele
Ontwikkeling.
Vanuit de NPO gelden, hebben we dit jaar extra aandacht besteed aan welbevinden van onze leerlingen. De
sociaal emotionele ontwikkeling is kort samengevat: omgaan met jezelf en de ander. Dat is dus enerzijds
inzicht in jezelf en de ander en daarnaast omgaan met je eigen gevoelens en die van de ander.
De lessen vanuit de methode Kwink en het uitvoeren van de respectprojecten zijn onderdelen die passen bij
het sociaal emotioneel leren en deze passen we al verschillende jaren toe.
Wat we dit jaar anders hebben gedaan of wat nieuw is:
-

Start schooljaar hebben we met alle kinderen individuele
kindgesprekken (startgesprekken) gevoerd.

-

In alle groepen is voor de herfstvakantie een sociogram afgenomen
om inzicht te krijgen in de sociale relaties en verbindingen binnen de
groep.

-

Afgelopen weken is voor iedere groep SCOL ingevuld door de
leerkracht en in de groepen 6, 7 en 8 hebben ook alle kinderen,
onder begeleiding, een online vragenlijst ingevuld over hun sociale
vaardigheden.

-

We zijn een teamscholing gestart m.b.t. gedragsbeïnvloeding.

kalender
8 december
Kindcentrumraadvergadering online

21 december
Kennismaking instroom
nieuwe kleuters

24 december
Kerstviering in de groepen.

27 dec. t/m 7 januari
Kerstvakantie

10 januari
Instroom nieuwe kleuters in
aparte instroomgroep
Opening RESPECT-weken

26 januari
Start voorleesdagen
Kindcentrumraadvergadering

28 januari
Crea-ochtend groep 1-4
Afsluiting Respectweken

4 februari
Crea-ochtend groep 5-8
Einde voorleesdagen

14 februari
Rapport gr. 3-7
Adviesgesprek gr. 8

15 -17 februari
10-min. Gesprekken groep
1-7

16 februari
Adviesgesprek gr. 8

Surprise

Aanstaande maandag staat de 2de bijeenkomst van de teamscholing op het programma.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we de verkregen informatie uit het sociogram en SCOL
omzetten in een plan/doelen waar iedere groep de komende periode aandacht aan gaat
besteden.

‘hoe leer je wat je doet en doe je wat je leert’

Studiemiddag woensdag 30 maart 2022
Op woensdag 30 maart 2022 is er een gezamenlijke studiemiddag gepland voor alle GOOmedewerkers, opvang en onderwijs. Dit betekent dat op deze dag vanaf 12.30 uur alle
opvanglocaties gesloten zijn. De ouders die opvang afnemen zijn hierover ook reeds
geïnformeerd met het nieuwe dienstenaanbod 2022.

Herinnering ouderenquête
Beste ouder/verzorger,
Op 29 november j.l. hebben jullie per mail een uitnodiging ontvangen van DUO onderwijsonderzoek
voor het invullen van een ouderenquête. Tot aan gisteren had nog maar 12% van de ouders de
enquête ingevuld.
Heb je de enquête nog niet ingevuld, dan willen wij je van harte uitnodigingen om
dit alsnog te doen. Het vraagt ongeveer 10 minuten van je tijd.
De resultaten van de enquête leveren belangrijk input voor ons kindcentrum.
Heb je de uitnodiging niet ontvangen, check dan je spambox.
Mogelijk is de uitnodiging daarin terecht gekomen.
Hartelijk dank voor je medewerking!

Verspreiden zelftesten groepen 6,7 en 8
Beste ouder/verzorger,
Zoals jullie waarschijnlijk via de media hebben vernomen komen er zelftesten beschikbaar voor de
groepen 6, 7 en 8. Wij verwachten ze deze week.
Het dringende advies is om 2x per week een zelftest uit te voeren, om besmetting op de locaties vroeg
te signaleren en daarmee verspreiding te voorkomen. Dit is belangrijk voor het open kunnen houden
van opvang en onderwijs. Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat ouders/kinderen hier zelf een
keuze in mogen maken. Kinderen mogen, als ouders daarmee akkoord zijn, straks per week twee
zelftesten mee naar huis nemen. De zelftesten zullen in de klas beschikbaar gesteld worden. Advies is
om te testen op maandag en woensdag. Als de test positief is, gaat het kind (en de rest van het
huishouden) in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat.
Zijn er nog vragen, dan kunnen die gesteld worden aan de leiding van het kindcentrum.

Agenda KC-Raad vergadering
Woensdag 8-12-2021
Locatie: online-vergadering
1
Opening + mededelingen
2
Notulen KC-Raad 16-09-2021
3
Ingekomen post, waaronder
~ Notulen Agenda GOO-Raad 30-09-3021
~ Presentatie Dienstenaanbod 2022
~ Adviesaanvraag GOO-Raad
~ Notulen 5-10-2021 ouderraadsvergadering
~ Taakverdeling ouderraad
~ Reactie GOO-raad advies dienstenaanbod
~ Reactie LOC niet-beantwoorde vragen
4
Activiteitenplan KCR
5
KOP/SOP 1e concept 2022-2023
6
Tussenevaluatie Jaarplan
7
Coronaperikelen besluitvorming, afspraken en
communicatie
8
Begroting (i.r.t. Kaderbrief)
9
Terugkoppeling Quickscan personeel RI&Evaluatie
10
Rondvraag

Surprise
Wat hadden ze er véél zin in en wat was
het gezellig! Iedereen heeft zó zijn best
gedaan om er iets moois van te maken.
Onze complimenten voor alle prachtige
surprises!
r

wist u dat...
• We met het uitzwaaien van de Sint, de kerst alweer tegemoet gaan?
• Zowel bij de peuters/kleuters als bij de groepen 3/4 prachtige kerststallen zijn om in te
spelen?
• Onze nieuwe collega, juf Marly van den Boogaard, begonnen is met het inrichten van de
instroomgroep?

