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MijnRapportfolio  
Komende maandag krijgen de kinderen de inlogcode mee voor 
MijnRapportfolio. Daarmee kunt u het rapport van uw kind bekijken. Hier 
vindt u nog eens alle uitleg die eerder al in de nieuwsbrief heeft gestaan. 

 
Geen cijfers, maar wat dan wel? 
Mijn rapportfolio is onderverdeeld in verschillende onderdelen: 

   
Binnen al deze onderdelen beschrijven wij de ontwikkeling van uw kind. Binnen bepaalde 
onderdelen mag uw kind zelf ook aangeven wat hij of zij ervan vindt. Halfjaarlijkse Cito’s 

nemen we uiteraard ook af. De resultaten hiervan kunt u ook terugvinden in mijn 
rapportfolio. Binnen het onderdeel vaardigheden kunt u vanaf leerjaar 4 zien aan welke 
doelen gewerkt wordt en of deze al beheerst zijn. Voor alle kinderen in unit 1 vullen wij de 
KIJK!registratie in, deze kunt u na het halfjaarlijkse invulmoment ook in Mijnrapportfolio 
bekijken.  
 

Onder het kopje “Zo ben ik” kunt u de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind zien. Dit 
telt alleen voor de groepen 5 t/m 8. Bij de groepen 1 t/m 4 vindt u deze informatie terug in 
de KIJK!-registratie. De KIJK!-registratie wordt in januari geüpload. 
Onder het kopje “Zo ben ik” staan zes vragen die over de sociaal-emotionele ontwikkeling 
gaan. Doormiddel van een schaalmeting geeft zowel de leerkracht als de leerling aan in 
hoeverre dit voor hem of haar van toepassing is. 
 

Onder het kopje “Zo werk ik” kunt u zien hoe uw kind in de klas werkt. Dit geldt alleen voor 
de groepen 5 t/m 8. Net zoals bij het kopje “Zo ben ik” is deze informatie bij de groepen 1 
t/m 4 terug te vinden in de KIJK!-registratie. De KIJK!-registratie wordt in januari geüpload. 
Onder het kopje “Zo werk ik” staan zes vragen die over werkhouding gaan. Door middel van 
een schaalmeting geeft zowel de leerkracht als de leerling aan in hoeverre dit voor hem of 
haar van toepassing is. 
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Onder het kopje “Talenten” ziet u enkele trotsmomenten van uw kind. Dit kan een foto zijn 
of gemaakt werk. Omdat MijnRapportfolio voor ons ook nieuw is, zijn hier dit schooljaar pas 
enkele dingen te zien. Er zal minimaal 1 talent te zien zijn waar uw kind of de leerkracht trots 
op is.  
 

Onder het kopje “Vaardigheden” ziet u vanaf groep 4 de doelen waar aan gewerkt wordt bij 
ons op school. De doelen van de leerjaren 4 t/m 8 zijn zichtbaar waardoor u een compleet 
beeld van de aangeboden doelen heeft. De doelen zijn gegroepeerd per leerjaar en per 
vakgebied waardoor u duidelijk kunt zien wat op dit moment van uw kind verwacht wordt.  
Door middel van blauw gekleurde vlakken kunt u zien in hoeverre uw kind dit doel behaald 
heeft. We werken hierbij met drie benamingen: “ik vind het nog moeilijk”, “ik kan het met 
hulp” en “ik kan het alleen”.  
Deze doelen worden ingevuld door de leerkracht en in unit 3 ook door de leerlingen zelf. In 
unit 1 wordt de ontwikkeling van de kinderen bijgehouden in de KIJK! registratie zoals 
gewend vanuit de kleuterklas.  
Het programma MijnRapportfolio is ook voor ons als leerkrachten nieuw, daarom hebben 
we besloten slechts een paar vakgebieden in te vullen, de komende jaren zullen we dit 

steeds meer uitbreiden. In dit proces zijn we in ontwikkeling.  
 
 

Kerst  
De school is inmiddels alweer in kerstsfeer gebracht na het vertrek van 
Sinterklaas. 
Het thema van dit jaar is “wij zorgen voor elkaar”.  
Het goede doel voor dit jaar is: Niños de Guatemala.  
Maandagochtend 10 december hebben twee vrijwilligers van deze 
organisatie voor iedere unit een gastles verzorgd over dit onderwerp. Dus 
uw kind kan er vast al iets over vertellen. 

 

      
Het is een Nederlandse organisatie die scholen opzet in Guatemala voor kansarme kinderen, 
zodat ze net als onze kinderen onderwijs kunnen krijgen, wat hun kansen in de maatschappij 

verhoogt. Opgezet door Martin en Annemiek Dresen uit Oosterhout! 
 
Voor achtergrondinformatie kunt u kijken op: https://ninosdeguatemala.org/ 
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=C5A8kXGkUzQ&authuser=0 
 
Onder aan de nieuwsbrief vindt u de flyer die in school hangt. Het zou leuk zijn als u die 
uitprint en voor het raam hangt om reclame te maken! 
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Op donderdag 20 december vindt het kerstdiner plaats van 17.00 uur tot 18.00 uur. Alle 
kinderen nemen ’s ochtends in een plastic tas een bord, beker en bestek voorzien van naam 
mee naar school. Ook mogen ze een elektrisch kaarsje/lichtje meebrengen voor op tafel. 
Tevoren hebben ze ook al een glazen potje MET deksel meegebracht. 

Op de lijsten bij de deuren van iedere klas kunt u zich vóór donderdag 20 december 
inschrijven om een hapje te maken. Als de lijst erg goed gevuld is adviseren wij om per 
gerecht ongeveer 10-15 hapjes te maken. Dit om te voorkomen dat er te veel eten overblijft. 
Ook vragen we enkele vaders per basisgroep om tijdens het diner te oberen. Laat het de 
leerkrachten even weten als u wilt komen helpen. Tevens zou het fijn zijn als deze vaders na 
afloop willen helpen met het opruimen, ook buiten op het plein. 
 
Kerst/lichtjesmarkt : deze vindt plaats van 18.00 uur tot 19.00 uur. Het goede doel waar we 
de markt voor gaan organiseren is dus: Niños de Guatemala. 
Als u de lichtjes volgt komt u vanzelf langs alle kramen. De kinderen gaan aan het 
brainstormen hoe ze de markt vorm gaan geven. 
 
Donderdagmiddag zijn de kinderen vrij. ’s Avonds kunnen de hapjes om 16.50 uur naar de 

klassen worden gebracht. Het kerstdiner voor de kinderen begint om 17.00 uur. Vanaf 18.00 
uur vindt de kerst/lichtjesmarkt plaats die voor ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, buren 
enz. geopend is. Neem voor deze kerstmarkt klein geld mee zodat betalen gemakkelijk is. Als 
uw kind ook een rondje wil lopen over de kerstmarkt dan mag dat, maar alleen onder de 
begeleiding van ouders. Licht de leerkracht even in als u met uw kind een rondje over de 
kerstmarkt gaat maken. Om 19.00 uur is de kerstmarkt afgelopen.  
Vrijdag 22 december wordt het opgehaalde bedrag van de kerstmarkt bekend gemaakt via 
ouderportaal. Er komt iemand van Niños de Guatemala een check in ontvangst nemen. 
Hopelijk kunnen we hiermee weer veel kinderen helpen om net als wij naar school te 
kunnen. 
 
Kerstkaarten : als uw kind zijn/haar klasgenootjes een kerstkaart wil geven, dan vragen wij u 

om dat buiten schooltijd te doen. Eén kerstkaart afgeven voor de hele klas is eventueel ook 
een optie. 
 

rectificatie 
Vorige week stond er een verkeerde datum boven het verslag van de leerlingenraad. Het 
ging om het verslag van 29 november.  
 

gedragsverwachtingen  
De afgelopen periode hebben we veel aandacht besteed aan 
de volgende twee gedragsverwachtingen op school en in de 
klas:  

1. We lopen en praten rustig binnen de school 

2. We hebben respect voor elkaar 
Toch merken we dat het nog geen routine is binnen de school. Daarom 
hebben we er met elkaar voor gekozen om nog extra de focus te leggen op 
deze twee gedragsverwachtingen. Als team gaan we regelmatig met elkaar hierover in 
gesprek. Wat willen we bereiken en hoe doen we dat dan? Hoe doen de kinderen dat? En 
wat doen wij als leerkracht? 
Wij vinden het fijn dat jullie als ouders / verzorgers er samen met ons zorg voor dragen dat 
deze gedragsverwachtingen nageleefd worden. Het blijft daarom belangrijk dit met uw kind 
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te bespreken en na te leven wanneer u uw kind naar school brengt. We streven ernaar dat 
kinderen elkaar aan kunnen spreken op deze verwachtingen. 
Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilig klimaat op de Duizendpoot. 
 

bibliotheek 
Tijdens de kinderboekenweek hebben we 
meegedaan aan de bonnetjesactie van Bruna en Het 
Verboden Rijk. Van het ingezamelde geld konden we 
vier nieuwe boeken kopen. Toch weer mooi 
meegenomen. De sluiting van basisschool De 
Biëncorf heeft ervoor gezorgd dat hun biebboeken 
herverdeeld zijn over de andere scholen in 
Oosterhout. Ook daardoor hebben we een flink 
aantal nieuwe leesboeken. Soms ontvangen we ook 
nieuwe boeken van ouders. Uiteraard zijn we daar 
ontzettend blij mee. Al met al zorgt ervoor dat we de bieb goed kunnen aanvullen met 

mooie leesboeken. Onze hulpmoeder Daniela Ferreira gaat de boeken eerst invoeren in ons 
systeem en dan komen ze in de kast te liggen. Dank aan Daniela voor alle hulp. 
We zijn vorig jaar gestart met het invoeren van alle biebboeken en hebben deze een label 

gegeven met het AVI niveau. Inmiddels zijn de inzichten omtrent het kiezen van boeken 
veranderd en wordt er veel meer gekeken naar leesbeleving i.p.v. leesniveau. We blijven nog 
wel doorgaan met het invoeren zoals we dat vorig jaar gestart zijn, maar willen de 
kinderen stimuleren een boek te kiezen wat past binnen de beleving. Daarbij hanteren we de 
vijfvingertest. Kiest een kind een boek waarbij op de eerste bladzijde al 5 moeilijke woorden 
staan (5 vingers) wat het niet begrijpt, dan is het boek nog te moeilijk. 
Deze aanpak kunt u thuis ook gebruiken bij het kiezen van een boek uit de bibliotheek.  
Overigens zijn helaas niet alle 
kinderen lid van de 
bibliotheek. Dit vinden we als 

school erg jammer, want veel 
lezen bevordert het 
leesplezier, de 
woordenschat, het technisch 
leesniveau en het begrijpend 
lezen (daar hoort 
voorgelezen worden ook bij). 
En daarnaast is het natuurlijk 
gewoon leuk om lekker in 
een boek weg te kruipen!  
 

Agenda MR-vergadering 17 december 2018 
1. Opening vergadering 
2. Vaststellen agenda 
3. Notulen (12 november) 
4. Ingekomen stukken (tijdschriften in het postvakje+mail)  

- GMR Bregtje  
5. AC info  (Notulen zijn te lezen op de site) 
6. Mededelingen directie         
 - Huisvesting stand van zaken     
7. Mededelingen bestuur 



 

8. Financiële controle OR 
9. Website 
10. Onderwijsontwikkeling “Duizendpoot 2020”   
  - Kernconcepten (tweede in voorbereiding)      

11. Begroting     
12. Vragenlijst schoolverlaters 
 

korte berichten 
Juf Maaike (unit 1 groen) is ziek. Vandaag staat juf Anki voor de groep. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 


