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***Mededelingen***
Personele zaken
Juf Nancy gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. Vrijdag 16 november is haar laatste
werkdag. We zijn blij, dat we een vervangster voor haar hebben. Juf Inge Gubbels komt
Nancy vervangen. Juf Inge is inmiddels gestart bij juf Nancy in de groep, zodat zij zich
goed kan inwerken. Zo hebben de ouders van groep 1/2D ook al met haar kennis kunnen
maken. We wensen juf Inge veel succes en plezier met de kinderen.
Ouderbijdrage
Volgende week vrijdag 15-11-2017 gaat de automatische incasso plaatsvinden van de
ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019. Deze bedraagt € 25,00. Ouders die geen
machtiging hebben afgegeven krijgen een factuur toegestuurd. We vragen u de
ouderbijdrage zo spoedig mogelijk te betalen, zodat we dit schooljaar voor de kinderen
ook weer de extra activiteiten en festiviteiten kunnen organiseren. Het gaat daarbij om het
Sinterklaasfeest, Kerstmis, de sportdag en andere activiteiten. Alvast bedankt voor uw
medewerking!
Oudergesprekken
Volgende week (van 12 t/m 16 november) vinden de oudergesprekken plaats.
Om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te bevorderen, helpt het als ouders en
school samenwerken. Wij hebben de overtuiging dat een goede samenwerking tussen
ouders en school optimale kansen voor kinderen creëert. Het uitgangspunt is het educatief
partnerschap: ouders en school werken samen aan de ontwikkeling van het kind, ieder
vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.
De oudergesprekken zijn in dit kader bedoeld om samen met u het functioneren van uw
kind te bespreken. We spreken met elkaar over:
 De omgang met andere kinderen in de groep en hoe het kind omgaat met
verschillende situaties in de groep.
 De voortgang van het ontwikkelen en leren, waarbij aanpassingsvermogen,
werkhouding, concentratie, netheid, taakbesef een rol spelen
 Wat gaat er goed, wat kan beter en wat gaan we daaraan doen. Daarbij kijken we,
welke rol de school en de ouders/ verzorgers kunnen spelen. Hierover maken we
afspraken met u, zodat we in een volgend gesprek kunnen kijken wat bereikt is en
welke stappen we weer verder kunnen ondernemen. De leerkrachten hanteren
daarvoor een digitaal format in het leerling dossier.
Als het goed is, heeft u digitaal of mondeling een afspraak gemaakt voor het gesprek. We
wensen u een goed en prettig gesprek toe.

Educatief partnerschap en eigenaarschap
De gedachte achter het educatief partnerschap is de driehoek kind- ouders- school. De
eerste stap is een verdere ontwikkeling in de samenwerking tussen ouders en school. Dit
schooljaar gaan we ook onderzoeken op welke wijze we de kinderen verder kunnen
betrekken bij hun ontwikkelings- en leerproces en welke rol ze kunnen spelen in het kindouder- leerkracht gesprek.
In de groepen 7 en 8 voeren we de voortgangsgesprekken met de deelname van de
kinderen. Op deze wijze willen we de kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces:
wat wil ik bereiken, wat heb ik daarvoor nodig en welke afspraken maken we daarover
met elkaar? Onder begeleiding van de leerkracht beschrijven de kinderen deze vragen op
hun voorbereidingsformulier, dat ze gebruiken tijdens het gesprek.
Extra kleding nodig
Voor de groepen 1/2 en 3 hebben we nog wat extra onderbroeken, broeken en sokken
nodig. We kunnen dan kinderen schone kleding geven, wanneer zij dat nodig hebben door
te laat naar de wc te gaan of om andere redenen. Het kan elk kind overkomen en het is
fijn, als we dat direct kunnen oplossen. Heeft u wat van deze kleding niet meer in gebruik
en beschikbaar, dan kunt u daarvoor bij de groepsleerkracht terecht.
Alvast bedankt!

Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT)
Hoogwaardig onderwijs
Agora staat voor het geven van hoogwaardig onderwijs. Dat betekent dat wij voortdurend
op zoek zijn naar verbeteringen in de manier waarop wij onderwijs aan onze leerlingen
verzorgen.
Diversiteit aan kinderen
De diversiteit van kinderen binnen de scholen wordt steeds groter en Passend Onderwijs
(wat staat voor het geven van goed onderwijs) vraagt om zoveel mogelijk tegemoet te
komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen.
Om ‘goed onderwijs’ te bieden, maken alle scholen gebruik van een leerlingvolgsysteem
van toetsen, observaties en registraties om onze leerlingen goed te volgen en op basis van
die gegevens de juiste stappen te nemen.
NSCCT
Om nog beter te kunnen aansluiten bij de leerbehoefte van onze leerlingen is Agora sam en
met collega schoolbestuur Zaan Primair enige jaren geleden op een aantal scholen een
pilot gestart. In deze pilot zijn we begonnen met het afnemen van de Niet Schoolse
Cognitieve Capaciteiten Test (voortaan afgekort als NSCCT). Na een pilot van twee jaa r
heeft het bestuur inmiddels besloten om de NSCCT in alle scholen te gaan gebruiken. Het
dient te worden vermeld dat het hier niet gaat om een intelligentieonderzoek, dergelijke
onderzoeken gaan veel dieper dan de NSCCT.

Wat houdt de NSCCT in?
Deze test brengt in kaart wat de vermogens van het kind zijn om iets te leren en te
begrijpen. Met andere woorden: wat het leerpotentieel van het kind is. Het is dus geen
toets over schoolvaardigheden (zoals lezen en rekenen), maar een test over het leggen van
verbanden, relaties en dergelijke. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze test een goede
voorspeller van het schoolsucces van het kind kan zijn.
Hoe vaak wordt de NSCCT afgenomen?
We nemen de NSCCT 1x per jaar af in de groepen 5 t/m 8. Het is een toets van een uur, de
afname vindt klassikaal plaats, gewoon in de eigen school. Doordat de test gedurende
meerdere schooljaren afgenomen gaat worden, ontstaat er door de jaren heen een consistent
en compleet beeld van het leerpotentieel (wat mogen we van het kind verwachten) enerzijds
en de schoolvorderingen (wat laat het kind op school zien) anderzijds.
Wanneer en door wie wordt de NSCCT afgenomen?
De NSCCT wordt in de periode oktober/november afgenomen. Dat wordt gedaan door de
intern begeleider of de interim adjunct-directeur. De eigen leerkracht van de groep is tijdens
de test gewoon in de klas aanwezig voor observatie. De persoonsgegevens van uw kind
worden verwerkt conform de richtlijnen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan.
Op de Willibrord staat de NSCCT gepland in de week van 12-23 november en in de week van
19-23 november. U hoeft uw kind hiervoor niet voor te bereiden.
Maandag
12-11-2018: Groep 7/8 juf Shelley
Dinsdag
13-11-2018: Groep 7 juf Aimée
Dinsdag
13-11-2018: Groep 8 juf Stephanie
Dinsdag
20-11-2018: Groep 5 juf Foka
Dinsdag
22-11-2018: Groep 6 juf Femke
Vrijdag
23-11-2018: Groep 5/6 juf Ellen
Wanneer bespreken we de uitslag met ouders
De uitslag van de NSCCT kan niet “los” gezien worden van de uitslagen van de jaarlijkse
Cito-toetsen betreffende de leervorderingen ( zoals rekenen en begrijpend lezen). Op school
wordt de NSCCT ook intern besproken in relatie met het leerlingvolgsysteem.
De uitslag wordt daarom met u gedeeld tijdens de reguliere oudergesprekken in de loop van
het schooljaar.

***Tijdens schooltijd***
11 november is de dag
11 november valt dit jaar op een zondag.
De kinderen van de groepen 1/2 zijn op vrijdag 9 november samen met hun leerkracht langs
een aantal ouders gegaan om daar Sint maartenliedjes te zingen.
De leerlingen van de groepen 3 zijn op vrijdag 9 november zoals ieder jaar naar het Pennemes
geweest om daar hun liedjes te zingen en hun lampion te laten zien.
Wij wensen iedereen veel plezier op 11 november

***Na schooltijd***

Natuurbingo in Natuurmuseum Zaandam
A.s. zondag 4 november zijn museumbezoekers van harte welkom om mee te spelen met onze
natuurbingo, waarbij gespeeld wordt om natuurlijke prijsjes. Dat is met name voor geïnteresseerde
kinderen zeer de moeite waard, want wie wil zijn/haar eigen verzameling niet uitbreiden met
prachtige schelpen, glinsterende steentjes of boeiende fossielen? En voor de meer culinair ingestelde
deelnemer is een kweekpakket waarmee je thuis zelf champignons kan opkweken niet te versmaden!
Deelname per bingoronde kost 2,- p.p., apart van de reguliere entree voor het museum. Er worden
meerdere rondes gespeeld, al naar gelang de belangstelling. De eerste ronde start om ongeveer
13.30 uur, de tweede ronde een uur later enz.
De reguliere openingstijd: zondagmiddagen van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het museum bevindt zich
direct naast het terrein van stadsboerderij Darwinpark, aan de Thijssestraat 1 te Zaandam.
De entree voor het museum bedraagt 4 euro voor volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar
Eerste twee begeleiders van betalende kinderen en donateurs gratis entree. LET OP: contante
betaling. Geen pin aanwezig. Zie verder: www.zaansnatuurmilieucentrum.nl
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