Nieuwsbrief september 2019
Beste ouders van Aan Boord,
Talentvol onderwijs bieden vanuit hoofd, hart en handen met mede eigenaarschap van leerlingen is
onze ambitie. Deze ambitie heeft tijdens de startdagen van het team centraal gestaan. Met elkaar
hebben we alle leerlingen van Aan Boord in kaart gebracht. Dit in kaart brengen, noemen we
vaststellen zorgniveaus.

De meeste leerlingen van onze school bevinden zich in zorgniveau 1 waarbij de leerkracht in zijn
dagelijks handelen rekening houdt met de onderlinge verschillen. Soms zit een leerling in zorgniveau
2 omdat hij/zij tijdelijk wordt ondersteund vanwege logopedie bijvoorbeeld. Bij zorgniveau 3 heeft de
leerling iets extra’s nodig van de school. Er volgen gesprekken met de intern begeleider. Er liggen
zorgvragen op allerlei gebied: gedrag, spelling, rekenen maar het kan ook om al deze gebieden gaan.
Soms is een hulpvraag van de leerling meer complex. Met elkaar, ouders, leerkrachten en externe

deskundigen bekijken we dan wat het beste is voor de leerling. Het kan zijn dat er een ontwikkel
perspectief wordt opgesteld voor één van de ontwikkelingsgebieden. Er is sprake van zorgniveau 4.
Soms is het nodig om als school ondersteund te worden bij de hulpvragen. Als dat gebeurt, spreken
we van zorgniveau 5.
Leerlingen met een vastgestelde HB of leerlingen die honger hebben naar meer leren, of leren op een
andere manier vallen bij ons onder zorgniveau 1. Als team sluiten we in- en buiten de groep zoveel
mogelijk aan met een passend aanbod. Buiten de groep doen we in dit in de projectgroep of in de
O & O werkgroepen, dit zijn groepen waar het onderwerpend en onderzoekend leren centraal staan.
Dit onderwijs vindt plaats onder schooltijd. Het kan zijn dat de samenstelling van de groepen wisselt.
Op basis van observaties bekijken we welke leerlingen dit aanvullende aanbod nodig hebben, want
ook in de groep zelf is sprake van een passend aanbod.
Graag neem ik u mee in onderstaande gedicht van Ingrid Steenbeek, voorgedragen tijdens de
startdagen van het team. Ons jaarthema is: Het is goed zoals je bent!
Ik heb je jou talenten zelf gegeven,
want ik wist allang wie jij ging zijn.
Ik kende elk detail reeds van jouw leven
toen jij nog heel onwetend was en klein.
Ik wist al hoe jouw toekomst er zou uitzien,
ik kende elk traject dat jij zou gaan,
daarvoor gaf ik jou speciaal gereedschap
en legde ik talenten in jou aan.
Je hebt ze nodig in je aardse leven
voor jezelf en voor de mensen om je heen,
want talenten zijn bedoeld om van te delen,
talenten zijn er niet voor jou alleen.
Ja, talenten zijn bedoeld om te gebruiken,
ze groeien in de aarde van je leven,
en hoe groter jouw talenten zullen worden
zoveel meer heb je ook anderen te geven.
Het geven is mij uit het hart gegrepen.
Eenmaal gaf ik alles wat ik had,
ik deed dat ook voor jou, met zoveel liefde,
want in jou, mijn kind, vond ik een grote schat.
Ja, ik heb je jouw talenten zelf gegeven
en als ik naar je kijk voel ik me blij,
want jouw talenten maken je bijzonder
en als je ze gebruikt…….lijk je op mij.
Het is fijn om in vertrouwen samen op pad te gaan.
Momenteel zijn de startgesprekken gaande. De gesprekken geven een hoop informatie waarmee wij
als professionals verder kunnen. Korte lijntjes zijn van belang, blijf daarom u vragen stellen in een
persoonlijk gesprek aan de groepsleerkracht, de intern begeleider of aan mij.

De tekeningen die onze kernwaarden van de onderwijs ontwikkeling ondersteunen zijn gemaakt door
Marlies Dolstra, een ouder van de school. Wij zijn erg blij met haar creatief talent en vinden het fijn
om ook op deze manier ouders bij de school te betrekken. De website van de school wordt momenteel
vernieuwd. Bepaalde zaken zijn nog te vinden, maar actief vullen, doen we weer zodra de nieuwe
website online is. Het ziek melden of een nieuwsbrief ontvangen vanuit de groep verlopen dan via de
schoolwebsite bijvoorbeeld.

In onze groepen zijn de eerste stagiaires alweer gestart. Zij stellen zich voor via een papier welke hangt
bij de ingang van de klas. Ook het overblijven is weer van start gegaan. Als school zijn we op zoek naar
nieuwe overblijfmoeders. Heeft u interesse ? Laat het ons weten en ga vrijblijvend het gesprek aan
met Linda Venema, onze TSO coördinator, te bereiken via overblijfaanboord@codenz.nl.
Binnenkort ontvangt u via de mail een ouderhulplijst waarbij u uw eventuele ondersteuning kan
aangeven voor de groep van uw kind(eren) en/of de school. Ook ontvangt u via de mail een uitnodiging
om deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. Ook bij de leerlingen en de medewerkers van Aan
Boord wordt einde van deze maand hun tevredenheid gemeten. De opbrengsten geven inzicht in waar
we staan als school en worden uiteraard ook met u gedeeld.
De eerste kijkochtend is op 23 september aanstaande. In totaal kunnen er zes gezinnen kijken in de
klas. Drie ouders voor de ochtendpauze en drie ouders na de ochtendpauze. De leerkracht van uw
kind(eren) heeft een intekenlijst in de groep. Het volgende kijkmoment is op 5 november aanstaande.
De afspraak is dat ieder gezin per kind de mogelijkheid heeft om één keer per jaar te kijken in de klas.
Onze nieuwe collega’s volgen op 25 september aanstaande de basistraining van het leren zichtbaar
maken, onze onderwijs ontwikkeling. Op 30 september aanstaande zijn ALLE leerlingen ’s middags vrij.
Als team hebben wij onze eerste studiemiddag die in het teken staat van het kunst -en cultuur
onderwijs, wetenschap en techniek en de kwaliteitszorg.
Onlangs bestond Aan Boord 55 jaar. Daar zijn we natuurlijk best trots op! Tijdens het schoolfeest van
8 oktober aanstaande staan we er officieel bij stil. Over 5 jaar vieren we weer groot feest, dan bestaat
de school 60 jaar!
Komende week gaat groep 8 op kamp. Met elkaar hopen we er weer mooi gedenkwaardig moment
van te maken.
Met vriendelijke groet,
Ada Tiemes
directeur PCB Aan Boord

