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Verjaardagen leerkrachten

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,
Ik kan bijna niet wachten om u te vertellen hoe het inspectiebezoek op 2 en 3 februari is
verlopen.
Op donderdag 2 en vrijdag 3 februari heeft mevrouw van Hemert, voor de kinderen Juf
Hermine, ons in het kader van het vierjaarlijkse scholenbezoek bezocht. Voorafgaand aan
dit bezoek mochten we onszelf beoordelen op zes standaarden en eventueel twee
standaarden naar keuze.
De beoordeling en informatie die je jezelf als school geeft moet je onderbouwen met
documenten. Dat was een mooie klus voor in de kerstvakantie, want de dinsdag na de
kerstvakantie moest alles geüpload worden richting de inspectie.
De volgende standaarden beoordeel je:
1.
Zicht op ontwikkeling
2.
Didactisch handelen
3.
Veiligheid
4.
Onderwijsresultaten
5.
Kwaliteitszorg
6.
Kwaliteitscultuur
7.
Pedagogische handelen, deze standaard hebben we zelf laten toevoegen.
We hebben ons zelf beoordeeld met een goed op Zicht op ontwikkeling en voldoende op de
overige standaarden. Met als uitgangspunt, het kan altijd beter, het onderwijs is nooit af
en bescheidenheid siert de mens. In deze punten herken ik ons team en onze school.
Het programma voor deze dag mochten we a.d.h.v. een conceptrooster zelf opstellen, de
vaste onderdelen waren aangegeven.
De dag begon met een korte kennismaking en koffie!
Mevr. van Hemert sprak open met ons en brak het ijs door meteen aan te geven ‘Ik wil er
graag een plezierige dag van maken, ik kijk graag met jullie mee en ik hoop dat we elkaar
deze dag kunnen versterken’. Open en duidelijk.
De lesbezoeken die volgden werden afgelegd in groep 1, groep 3, groep 8 en groep 7. In
de diverse groepen hebben we wat anders laten zien. In groep 7 hebben we een les
mindfulness laten zien en gevraagd of ze met ons mee wilde kijken naar de relatie SEO en
Mindfulness.
Daarna volgden gesprekken met leerlingen uit groep 7 en 8, ouders van diverse leerlingen
en een afvaardiging (7 collega’s) van het team.
Op de middag stond o.a. de leerlingenzorg, de kwaliteitszorg en de verzuimregistratie
centraal.
Aan het einde van de dag wisten we dat er vier smaken te vergeven waren. De smaak
zwak of onvoldoende zou niet bij onze school passen gaf mevr. van Hemert aan.
Vrijdag na schooltijd stond de presentatie van de bevindingen van de inspecteur gepland.
Na het voorlezen van Mickey van de Hart (keeper van PEC) waren we bijna allemaal
aanwezig om de bevindingen en de beoordeling van de inspecteur aan te gaan horen.
Mevr. van Hemert gaf meteen aan dat ze graag in dialoog met ons wilde gaan.
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Haar bevindingen wilde ze graag naast onze werkelijkheid leggen. Dit verliep zeer plezierig
en de presentatie was helder en duidelijk voor ons.
We kregen van de inspectie op de standaarden 1, 5, 6 en 7 een goed en bij de overige drie
standaarden ging de inspecteur mee in onze eigen beoordeling.
De school mag zich, volgens de inspectie, een goede school noemen (Inspectie
waarderingskader 2017).
Wat volgde was…. een zeer trotste directeur en een heel blij team dat snapt u!
Binnenkort zullen we een verslag ontvangen van het bezoek met alle bevindingen en de
onderbouwing. Het is nieuw dat ook de school in het verslag beschrijft wat het met de
bevindingen van de inspectie zal gaan doen.
Het verslag zal in het team en met de MR besproken worden. Daarna zal ook u via de
ouderinfo geïnformeerd worden.
Wordt vervolgd!
Met vriendelijke groet,
Conny Wencker
Nieuwe leerlingen
Deze maand zijn Merhawi en Elsa in groep 1 en Meron in groep
1/2 bij ons op school begonnen.
Een hele fijne basisschooltijd toegewenst!

Opgave leerling voor 1 oktober
Wanneer uw zoon/dochter voor 1 oktober 4 jaar wordt, vragen wij u om hem/haar zo
spoedig mogelijk aan te melden. Dit in het kader van het vaststellen van de formatie
voor schooljaar 2017/2018.
Wanneer u een mail stuurt naar administratie-octopus@ooz.nl, wordt u een
aanmeldformulier toegestuurd.
U kunt het aanmeldformulier ook downloaden van onze site ( te vinden onder het kopje
“voor ouders” )

Gevonden voorwerpen
Op het podium van de onderbouw en op een tafel in de bovenbouw staat een doos met
daarin voorwerpen die op school zijn blijven liggen. De gevonden voorwerpen blijven daar
tot woensdag 15 februari staan en wat daarna nog niet is opgehaald, wordt naar een goed
doel gebracht.
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Klassenvoorstelling verplaatst
De klassenvoorstelling van groep 4 is verplaatst van 10 februari naar 17 maart!!

Toetsen in ParnasSys
Vanaf vrijdag 17 februari zijn de resultaten van de methodetoetsen en van de Citotoetsen
van uw zoon/dochter weer zichtbaar in het ouderportaal van ParnasSys.

Op tijd aanwezig en op tijd beginnen!

In de vorige ouderinfo heb ik geschreven dat het vooral voor uw kind vervelend is als uw
kind te laat komt. We zien dat u allen probeert om op tijd te komen.
Ook de inspectie heeft met ons meegekeken naar het verzuim en de registratie.
Nieuw is dat we na de voorjaarsvakantie het te laat komen moeten noteren als
ongeoorloofd verzuim.
Zoals u mogelijk weet moet ik, als directeur van een school, al het ongeoorloofde verzuim
melden bij de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar bepaalt vervolgens of u een waarschuwing krijgt of dat u wordt
opgeroepen voor een gesprek en er een proces verbaal opgemaakt moet worden. U krijgt
dan, als verantwoordelijke, een boete voor het ongeoorloofd verzuim van uw kind.
Een keer te laat komen kan, structureel te laat komen kan niet. Daar zijn we het vast over
eens!

Bericht van Jan Wobbes
Beste ouders /verzorgers,
Via deze ouderinfo wil ik u op de hoogte brengen van mijn naderend afscheid als
leerkracht en intern begeleider van De Octopus.
Na veertig jaren in het onderwijs werkzaam te zijn geweest heb ik, samen met mijn vrouw
die als lerares Frans ook werkzaam is in het onderwijs, het besluit genomen dat het tijd
wordt voor een nieuwe levensfase.
Een Frans gezegde luidt: “Partir c’est mourir un peu” ; afscheid nemen is een beetje
sterven. Dat klink wat zwaar, maar dat het afscheid met gemengde gevoelens gepaard
gaat is waar.
Kiezen voor het onderwijs was een bewuste keus. Welke vorm van onderwijs wist ik toen
nog niet.
Ik werd aangenomen op de lerarenopleiding in Leeuwarden. Dit bleek achteraf een keuze
die minder bij mij paste. De veelzijdigheid van het basisonderwijs en de leeftijdsgroep
spraken mij meer aan.
Ik heb mijn opleiding gevolgd op de openbare Pedagogische Academie in Meppel. Ik reisde
elke dag van en naar Meppel, omdat ik principieel voorstander was en ben voor openbaar
onderwijs.
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Niet in hokjes denken, maar samen vanuit verschillende levensovertuigingen en afkomst
met respect voor elkaar kinderen voorbereiden op de toekomst, vind ik nog steeds
belangrijk. In 1977 slaagde ik als leerkracht basisonderwijs met hoofdakte. Op diezelfde
dag kreeg een baan op De Werkschuit, de school waar ik ook mijn stage had
doorgebracht.
Onderwijsvernieuwing stond hoog in het vaandel. Kleuter- en basisonderwijs kwamen in
één gebouw. Er werd intensief samengewerkt. Op vaste momenten werden de kinderen
naar ontwikkelingsniveau verdeeld over de verschillende leerkrachten. Vooral de visie dat
ieder kind kwaliteiten in zich heeft die niet alleen worden bepaald door taal- en
rekenresultaten, sprak mij erg aan. De school groeide uit tot 750 leerlingen; de grootste
school van Zwolle. Vanwege het grote aantal leerlingen werd de school organisatorisch
verdeeld in drie Units, te vergelijken met drie volledige basisscholen. Na een paar jaar
kreeg ik de leiding over een Unit. Deze periode was een uitstekende leerschool voor mijn
verder loopbaan.
Na dertien jaar adviseerde de toenmalige inspecteur van het onderwijs mij, dat wanneer ik
verdere ambities zou hebben, het tijd werd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik gaf
daarbij aan dat een nieuw te starten school mijn voorkeur had. In 1990 ben ik gestart op
De Octopus. De school bestond net een jaar. Ik herinner me nog de hoge stapel
handleidingen die ik mee nam op vakantie om goed voorbereid de combinatieklas 5/6 te
kunnen starten. Deze groep groeide na een half jaar uit tot een leerlingenaantal van 46
kinderen. De taken binnen het team moesten worden verdeeld. Iemand zou de taak
coördinator zorgverbreding in zijn takenpakket krijgen. Aangezien de leerlingenzorg altijd
al mijn interesse had, heb ik deze taak naast mijn lesgevende taken, op mij genomen. Ik
moest hiervoor een opleiding volgen. De Cito-toetsen werden landelijk ingevoerd en de
eerste analyses werden gemaakt. We zijn inmiddels bijna 27 jaar verder. Ik heb
verschillende opleidingen, waaronder een IB-opleiding, gevolgd. De taak is uitgegroeid tot
een omvangrijke functie met veel (soms te veel) uitdaging, maar ook met minder leuke
kanten. Stap voor stap samen met collega’s de kwaliteit van onze school trachten te
verbeteren in het belang van onze kinderen is een voortdurend uitgangspunt. Stilstaan is
achteruitgaan. Waar ik meer moeite mee heb is het voortdurend verhogen van de
prestatiedruk, waardoor kinderen niet meer aan de verwachtingen van de basisschool
kunnen voldoen. Een andere vorm van onderwijs kan dan uitkomst bieden. Kinderen
hebben ook recht op speciaal onderwijs. Achteraf blijkt dit vaak de beste keus te zijn in
het belang van het kind, maar dat dit voor ouders en kind, maar ook voor ons niet altijd
een gemakkelijke keuze is moge duidelijk zijn.
Daarnaast is de administratieve druk erg groot en blijft het lastig de juiste keuzes hierin te
maken.
Ik heb in de afgelopen veertig jaar mij optimaal en met de beste intenties ingezet voor het
welbevinden van de kinderen en de school. Ik hoop dat ik een positieve indruk bij u zal
achterlaten, al besef ik maar al te goed dat ook ik nog dagelijks leer van mijn fouten.
Ik neem met pijn in mijn hart afscheid van deze geweldige school, mijn fantastische
collega’s, uw prachtige kinderen en u als betrokken ouders.
De goede inspectiebeoordeling op de valreep geeft veel voldoening.
Ik zou met een gerust hart mijn kleinkinderen toevertrouwen aan De Octopus.
Hartelijk dank voor de fijne samenwerking. Ik wens u alle goeds toe en een fijne toekomst
voor uw kind/kinderen.
Jan Wobbes
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Van de MR
Beste ouders/verzorgers,
De kop van 2017 is eraf en het bezoek van de Inspectie voor Onderwijs is inmiddels achter
de rug. De MR van 31 januari 2017 stond onder meer in het teken van dit bezoek. Conny
lichtte toe dat de school van te voren een zelfanalyse moet opstellen en zichzelf moet
beoordelen. Conny heeft verder de formatie voor aankomend schooljaar 2017-2018 onder
de aandacht gebracht. De website lijkt al zijn vruchten af te werpen. Door de online
aanmeldfunctie zijn er een stuk meer rondleidingen aangevraagd dan voor de lancering
van de nieuwe website.
Jan heeft tijdens de vergadering een toelichting gegeven over het beleidsplan Zorg en
Begeleiding. Het beleid sluit aan bij de doelen van het samenwerkingsverband OOZ. De
MR-leden vonden het document leerzaam en stelden voor om het op de website van school
te plaatsen, zodat het voor een ieder inzichtelijk is.
De MR heeft afgelopen december besloten om de MR-gelden te besteden voor
schooldoeleinden. Dit jaar heeft de MR ingestemd om het te besteden aan Donald Duck
mediawijsheid. Deze lesstof is bedoeld voor de groepen 6 en 7. De volgende MRvergadering van 21 maart a.s. zal uitsluitend zien op het onderwerp ‘Ouderbetrokkenheid
3.0.’. Mocht u daar vragen of ideeën over hebben dan horen wij dat graag zodat wij dit
mee kunnen nemen.
Hartelijke groet,
Franca, Nicole, Jan, Marja, Jos, Rosalie, Gulhan en Fiona

Oud Papier Actie
Beste ouders,
Namens de Ouderraad coördineer ik de BOPpers. B.O.P. = Bijrijder Oud Papier. Door zelf
een bijrijder te regelen kunnen we jaarlijks een extra opbrengst van bijna 1.700,- euro
voor onze kinderen binnenhalen. En met die extra gelden kunnen er allerlei mooie en
nuttige wensen worden vervuld om het voor hen nog leuker te maken.
In bijna elke ouderinfo hebben jullie de afgelopen jaren al kunnen lezen hoe leuk de
vaders, moeders en opa’s het vinden om BOPper te zijn! Aan hun unanieme enthousiasme
kan het in elk geval niet liggen.
In 2017 zijn de ophaaldata van het Oud Papier:
10
jan:
7 feb:
7 mrt:
4 apr:
2 mei:

X

30 mei:

Jacquelien (1)

17 okt:

Shanelly & David
(1)
Ronny (3)
Jacquelien
Abdelkhalik

27 jun:

Gerbrand (1)

14 nov:
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22 aug:
19 sep:

12 dec:
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Na de vorige oproep hebben we gelukkig het 1e deel van het schema kunnen vullen. Wel
met de hulp van reeds ervaren krachten. Leuk dat jullie weer meedoen. Dat is wel direct
een oproep aan alle andere ouders die het nog nooit hebben gedaan, want heel graag wil
ik dit rooster al aan het begin van het jaar helemaal gevuld hebben. Dat scheelt namelijk
veel werk en onrust.
Pak dus s.v.p. direct je agenda erbij en prik een datum en geef die aan mij door.
Laten we zo ook in 2017 samen de school maken!
Marcel Rooij
marcel.rooij@gmail.com
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