
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA nr. 19 
Maandag 18 juni  niveaugesprekken groep 6/7 

Donderdag 21 en vrijdag schoolkamp groep 3 t/m 6 

22 juni  

Dinsdag 26 juni  schoonmaakavond 

Vrijdag 29 juni  nieuwsbrief 20  

  
 

JARIG 
 

Lisa Oskam  24-6  groep 5/6 

Thijs Foort  27-6  groep 1 

Nanou Lazoe  27-6  groep 4 

 

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 

 

NIEUWS 
 

 Schoonmaakavond 

 Route 8 

 Presentatie talentenklas 

 Terugblik studiedag 

 Audit 

 Musicalavond en uitzwaaien groep 8 

 De laatste rapportgesprekken 

 Start van gepersonaliseerd leren op de Morgenster 
 Babynieuws… wie is er zwanger?  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schoonmaakavond 

 

Komt u ook weer een avondje soppen, boenen, zemen, 

schrobben? Alles om een jaar samen leren, werken en leven in 

een lokaal schoon te poetsen?  

 

We zien u graag komen, wij zorgen voor gezelligheid, koffie, 

thee en een koekje!  

U kunt zich persoonlijk of via mail aanmelden via de 

groepsleerkracht 

 

Dinsdag 26 juni 
19-21 uur 

 

  
 

Ook dit jaar heeft groep 8 de eindtoets gemaakt via route 8 (een toets 

die zich aanpast aan het niveau dat de kinderen aankunnen). Iedereen 

werkt op zijn of haar eigen niveau aan de toets. Dit jaar is het landelijk 

gemiddelde van de Eindtoets 211 punten. Helaas heeft  groep 8 dit jaar 

met 191,5 onder de ondergrens gescoord. We hebben de uitkomsten 

geanalyseerd en nemen leerpunten mee naar voor het volgende 

schooljaar.  

 



Uitnodiging 

Uitvindersmarkt 

Op 15 juni 2018 geven de leerlingen uit 

de talentengroep een inkijkje in hun eerste plusproject. De leerlingen hebben in 

de afgelopen weken een product verzonnen en gaan dat nu aan u ‘verkopen’. 

 

Wat dacht u van een rekfiets, sleutelfiets of een belfiets, u kunt toch niet meer 

zonder? Als u meer geïnteresseerd bent in een bandauto of man iron moet u 

zeker even langskomen! 

De deuren gaan open om 16.00 uur en de kersverse ontwerpers zijn tot 17.00 

uur aanwezig om hun product aan u te presenteren. 

Alle belangstellenden mogen hun stem uitbrengen op het beste product!! 

 

Uitvindersmarkt:  vrijdag 8 juni 
    16.00 uur tot 17.00 uur 
    Gezamenlijke Basisscholen Haastrecht 
 

Hoort, zegt het voort!! 



Audit 

 
Het auditteam is vorige week donderdag bij ons op school geweest. We hebben alle gangen, lokalen 
e.a. ruimtes `spik en span’ gemaakt. Na een dag observeren en gesprekken voeren, hebben de 
auditoren een korte presentatie gegeven aan ons. Hier volgt een verslag van, waar directie met team 
mee verder kan om te werken aan aandachtspunten vanuit onze kwaliteiten. De details van hun 
bevindingen komen middels dat rapport voor ons beter in zicht. Wel weten we nu al dat we vanuit de 
rust die wij in de school hebben, de omgang van de leerkrachten met de kinderen en de kinderen 
onderling, moeten gaan werken aan lesgeven passend bij deze tijd. Komt goed uit, want we gaan 
komend schooljaar niet anders dan toewerken naar een passender aanbod voor uw kinderen in 
instructies, werkvormen, methodes, materialen en meubels!  

Terugblik op de studiedag 

 
De laatste studiedag stond zoals ieder jaar in het teken van terugkijken en vooruitkijken.  
Doen we de dingen goed, doen we de goede dingen. Zo hebben we besproken hoe we als team 
gefunctioneerd hebben. We zijn blij met elkaar en trots op wat we met onze kinderen bereiken. 
Allemaal sterren in ons MorgenSTERteam. We blijven scherp op aandacht hebben voor elkaar en dat 
we mogen zijn wie we zijn ook al is dat heel verschillend. We werken nooit alleen, we werken in alles 
samen en dat maakt ons succesvol. Ook met de nieuwe ontwikkelingen die we aangaan.  
De halfjaarkalenders zijn goed ingevuld, u ontvangt die met de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
We hebben ons schoolverbeterplan geëvalueerd en tegelijkertijd ons volgend schoolverbeterplan 
vormgegeven. De MR zal deze documenten de volgende vergadering doornemen en van advies 
voorzien.  

Musical groep 8 en uitzwaaien op dinsdag 

 
De kinderen voelen dat het einde van een basisschoolloopbaan ten einde loopt. Boeken zijn bijna uit. 
Het podium staat al klaar. Er wordt veel geoefend, want ze sluiten af met een knaller van een 
musical! De musical wordt dit jaar uitgevoerd op maandag 9 juli. In de ochtend voor de alle kinderen 
van de school. Voor de avond hebben de kinderen ieder 7 kaartjes meegekregen om daarmee opa’s, 
oma’s, broers, zussen, ooms, tantes enz. uit te nodigen 
 
Dinsdagochtend nemen de kinderen afscheid van alle kinderen van de school. Om half 12 zijn hun 
ouders daar voor uitgenodigd.  

Laatste rapportgesprekken 

 
In de laatste week voor de zomervakantie kunnen er nog rapportgesprekken plaatsvinden. Dit is op 
uitnodiging van de leerkrachten óf op uw initiatief. Wilt u n.a.v. het rapport van uw kind in gesprek? 
Neem dan contact op met de groepsleerkracht om een afspraak te maken. 

 

 

 

 

 



Gepersonaliseerd leren 2018-2019 

 

Als school binnen de stichting staat het doel vast: 

In het jaar 2020 heeft iedere school een vorm van gepersonaliseerd leren.  

Uitgangspunten zijn: de leerlingen leren in eigen tempo en op eigen wijze 

 

In het jaar 2018-2019 hebben we een visie op gepersonaliseerd leren voor de 

Morgenster in Haastrecht, is de visie bekend bij de ouders middels een 

ouderavond en hebben we een planning hoe we gepersonaliseerd gaan 

vormgeven op de Morgenster (waarmee we al een deel zullen starten in 

schooljaar 2018-2019). 

 

We zijn gestart met de vraag `Waar denken we aan bij gepersonaliseerd leren’ 

 

 niveaus en differentiëren 

 kindgesprekken 

 portfolio’s 

 eigen visie vormgeven 

 ICT-ondersteuning 

 scholing leerkrachten 

 onderzoekende houding 

 versnellen/verrijken 

 talenten en interesses van leerlingen 

 invloed op onderwijskwaliteit 

 doelgericht werken 

 effectieve leertijd 

 veilige omgeving 

 omgang/aanschaf methodes 

 meubilair 

 voldoende tijd om te ontwikkelen 

 materialen 

 organisatie 

 

Als eerste activiteit hebben we het volgende bedacht:  

Onze eerste studiedag zal in het teken staan van gepersonaliseerd leren.  

De ochtend willen we in tweetallen met een vragenlijst langs scholen om 

inspiratie op te doen. Als we terugkomen zullen we de middag gebruiken om 

onze ervaringen met elkaar te delen en deze om te zetten in een heldere visie 

op gepersonaliseerd leren op de Morgenster. Daarbij ondersteund door Alex de 

Bruijn. Uit deze visie zal een plan van aanpak opgesteld worden. Als we dit 

helder hebben, nodigen we u als ouders uit om onze visie en plan van aanpak 

met u te delen. 

 

We spreken elkaar regelmatig over dit onderwerp en hebben al belangrijke 

uitspraken gedaan die we u mee willen geven: `We accepteren niet dat met 

verandering de opbrengsten omlaag gaan’ en `Het tempo waarop we 
veranderen is niet van belang, wel de juiste stappen op het juiste moment’.  



 
 

Juf Carola is zwanger! Ze heeft het de kinderen deze week verteld. Na de 

zomervakantie werkt ze door tot half november. We hopen natuurlijk van 

harte dat dat in goede gezondheid kan. Ondertussen heeft ze ons aan het 

werk gezet om een waardige (en goede) vervangster te vinden ;) 





 


