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Agenda

16 - 19 januari
Rapportgesprekken

groep 1-2

24 januari
Schoonmaakavond

Alle geplande
activiteiten kunt ook
vinden op de website

In deze nieuwsbrief
- IEP leerlingvolgsysteem
- Vakantierooster 2023-2024

S C H O O L
Nieuwtjes
➔ Nieuwe leerlingen: Jack is na de vakantie gestart in groep 1-2a bij juf

Elly en juf Eveline. Jack, van harte welkom op onze school!

Geplande activiteiten
➔ IEP leerlingvolgsysteem: Met ingang van 2023 stappen we - gefaseerd -

over van Cito toetsen naar IEP toetsen.
Waarom deze keuze?
De Cito toetsen zoals we ze nu gebruiken gaan verdwijnen en er komt
een nieuw leerlingvolgsysteem van Cito voor terug. Voor ons reden om,
nu het toch gaat veranderen, te bezien of we Cito wilden blijven
gebruiken.
Enkele jaren geleden hebben we al, tot tevredenheid, gekozen voor de
Eindtoets van IEP. Van andere Prisma scholen die de overstap naar het
IEP leerlingvolgsysteem al gemaakt hebben, horen we positieve
geluiden. We hebben daarom als team Cito en IEP naast elkaar gezet en
de voor- en nadelen afgewogen. De keuze is uiteindelijk op IEP gevallen,
omdat de toets:

- Verder kijkt dan kennis, maar uitgaat van hoofd, hart en handen.
- Werkt met een talentenkaart.
- De individuele groei van een leerling erg belangrijk vindt.
- Toetsen opbouwt van makkelijk naar moeilijk.
- Rekensommen niet alleen in verhaalvorm aanbiedt, maar ook

‘kaal’. Filmpje voor ouders

Waarom gefaseerd en hoe?
De groepen 4 t/m 8 maken in januari/februari nog Cito toetsen, zodat
we de voortgang kunnen bekijken t.o.v. de Cito toetsen laatste periode
vorig schooljaar. Eind van dit schooljaar starten zij met IEP.
Groep 3 start in januari/februari met IEP. Zij maakten hiervoor geen Cito
toetsen. Eind van het schooljaar maken zij de volgende toetsen van IEP.
We kunnen zo de voortgang binnen het halfjaar bekijken.

Mr. Dr. Meslaan 8, 4451 AK Heinkenszand  0113-562172, janvanschengen@prisma-scholen.nl,  www.janvanschengen.nl

https://www.youtube.com/watch?v=feBgpoFW0aU&t=4s
mailto:janvanschengen@prisma-scholen.nl


pagina 2

➔ Vakantierooster 2023-2024 (nieuwe schooljaar!)
- Herfstvakantie: ma 23-10 t/m 27-10 (wijkt af van landelijk advies)
- Kerstvakantie: ma 25-12 t/m 05-01
- Voorjaarsvakantie: ma 12-2 t/m vr 16-02
- Goede Vrijdag/Tweede Paasdag: vr 29-03 t/m 01-04
- Meivakantie: ma 22-04 t/m 03-05 (wijkt af van landelijk advies)
- Hemelvaart: do 09-05 t/m vr 10-05
- Tweede Pinksterdag: ma 20-05
- Zomervakantie: ma 08-07 t/m vr 16-08

➔ Kerstviering: Wat waren we er allemaal aan toe; een mooie, gezellige kerstviering ter afsluiting van
2022. En dat is gelukt! Een mooi versierde school, met dank aan de oudervereniging en andere
ouders, een kerstmusical die stond als een huis en klonk als een klok! Kinderen van groep 6-7 en
koor; wat een klasse. Natuurlijk mogen we ook hierbij de juffen Eliane, Saskia en Ashley niet
vergeten, bijgestaan door leden van de oudervereniging.  Namens kinderen en collega’s hartelijk
dank!

De bedankjes blijven komen, want het zeer geslaagde kerstdiner kon niet zonder de inzet van ouders
en verzorgers. Top! Met veel plezier kijken we terug op deze dag.

Op Kerstavond hebben de kinderen van groep 6-7 in een volle kerk de musical nogmaals laten zien.
Het was een heel mooie avond. Zonder de hulp van de oudervereniging (attributen, kleding en dans)
en andere  ouders was het ons nooit gelukt om dit voor elkaar te krijgen. Heel hartelijk dank
daarvoor.

➔ Kwink: Deze week hebben we het gehad bij Kwink over doorzetten.
Niet alles lukt in één keer. Dat kan frustratie opleveren. Er zullen zelfs kinderen zijn die ergens zo
tegenop zien of zo stellig denken dat ze het niet kunnen, dat ze er niet eens aan beginnen. Kinderen
die in staat zijn om een moeilijke taak in kleine stapjes te verdelen, beginnen er gemakkelijker aan en
doen eerder succeservaringen op. Ze kunnen zo beter doorzetten en
hebben een grotere kans om hun einddoel te behalen. Als het doel
uiteindelijk behaald is, zijn er gevoelens van trots. Het zelfvertrouwen
groeit. En dat maakt het een volgende keer weer makkelijker om
dingen aan te pakken.

KWINK VAN DE WEEK:
Onderbouw: Probeer het nog een keer!

Middenbouw: Lukt het niet? Kies een tip en zet door!

Bovenbouw: Lukt het niet? Denk:…
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➔ Herinnering ouderbijdrage: De vrijwillige ouderbijdrage à € 15,00 per kind kunt u onder vermelding
van voornaam, achternaam en de klas overmaken op rekeningnummer: NL 84 RABO 0346 0249 94
t.n.v. Kath. Ouderver. RK Basisschool Jan van Schengen.

➔ Schoonmaakavond: Op dinsdagavond 24 januari is er weer een schoonmaakavond van 19.00 uur tot
+ 21.00 uur. Kunt u helpen, laat het even weten via janvanschengen@prisma-scholen.nl

➔ Gezocht natuurouders of opa's en oma's: Op dit moment zijn er te weinig vrijwilligers om de
natuurpaden te organiseren. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die zich aan willen sluiten bij
de groep natuurouders om mee te helpen met het organiseren van natuurpaden. Leer de
schoolgenootjes van uw (klein)kinderen kennen in een andere omgeving. Het is een hele leuke
manier om met de kinderen bezig te zijn en ze iets bij te brengen over de natuur. Wilt u zichzelf
aanmelden of meer informatie, neem dan contact op met Herman.

K I B E O

Peutergroep Jan van Schengen/BSO

➔ Voorleesweken: Tijdens de voorleesweken staat het boek ‘Maximiliaan
Modderman geeft een feestje’ centraal.

OVERIGE INFORMATIE

➔ Typetuin groep 6-7-8: Op 21 december is het aanbod voor de typecursus van de Typetuin voor groep
6, 7 en 8 via Parro verzonden. Op dit moment zijn er nog 14 plaatsen beschikbaar.
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