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Bezoek:
1. Daltonvisitatie
Op dinsdag 15 maart krijgt onze school bezoek.
Er komen 2 daltonvisiteurs bekijken hoe alles reilt en
zeilt op De Schans op het gebied van Daltononderwijs.
Ze zullen een kijkje nemen in de klassen, in gesprek
gaan met ouders en ook met leerlingen. De
leerlingenraad mag deze dag de lunch verzorgen. De
voorbereidingen voor deze bijzondere lunch zijn in
volle gang.

2. Interne audit

21

Op maandag 28 maart mogen we nogmaals onze
school laten zien. Die dag komen 2 collega’s van Opon
om de kwaliteit van onze school te beoordelen.
We zijn trots op wat we bereikt hebben in 5,5 jaar en
we laten graag onze school zien tijdens de
daltonvisitatie en de auditdag. Na deze dagen zullen
er aanbevelingen komen waarmee we ons onderwijs
nog beter kunnen vormgeven. Hierover zullen we u
vanzelfsprekend weer informeren.

Vervanging
Ondertussen merken we dat het steeds lastiger wordt
om vervanging voor de leerkrachten te krijgen als dat
nodig is. We hebben tot nu toe de kinderen nog
weten op te vangen als er geen invaller beschikbaar
was. Houdt u er echter rekening mee dat de kans
bestaat dat we in de toekomst wellicht een groep
thuis moeten laten in het geval van een afwezig
leerkracht.

Nieuwe aanmeldingen
We hebben reeds een mooi aantal aanmeldingen van
nieuwe leerlingen voor volgend schooljaar
binnengekregen. De ervaring leert dat er ook in de
laatste maanden van het schooljaar nog kinderen
aangemeld worden. Dat is helemaal niet erg, maar
hoe eerder we het weten, hoe beter. Het aantal
aanmeldingen bepaalt namelijk hoeveel formatie (=
mankracht/leerkracht) een school volgend schooljaar
ter beschikking krijgt. Als u ouders in uw omgeving
weet die nog een school zoeken voor hun kind dat
volgend schooljaar 4 jaar wordt, dan kunt u hen erop
wijzen dat het altijd mogelijk is om nog een
rondleiding te krijgen. Dat mag nu ook onder
schooltijd. Zij kunnen gewoon even bellen voor een
afspraak.

Zien!
Om het sociaal-emotioneel
functioneren van de leerlingen in
kaart te brengen, gebruiken wij bij ons op school de
methode Zien! De methode hanteert zeven
dimensies, waarvan twee dimensies informatie geven
over het welbevinden en de betrokkenheid van de
leerling (signaaldimensies). De overige vijf dimensies
gaan in op de ontwikkelbehoeften van een leerling op
sociaal-emotioneel gebied (vaardigheidsdimensies).
Deze dimensies worden getoetst d.m.v. een
vragenlijst die door de leerkracht wordt ingevuld. In
de bovenbouwgroepen vullen ook de leerlingen een
vragenlijst in. De uitkomsten van deze vragenlijsten
vertellen ons veel over het welbevinden van de
individuele leerling maar ook van de groep. D.m.v.
deze uitkomsten en onze dagelijkse bevindingen,
passen wij ons pedagogisch handelen aan, aan de
behoefte van de leerling of groep.
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Dalton
Dalton SWS De Schans is een school voor
Daltononderwijs. Bij deze vorm van onderwijs horen
de kernwaarden Zelfstandigheid, Vrijheid/
Verantwoordelijkheid, Effectiviteit, Reflectie en
Samenwerken. We plaatsen in de Schansinfo
regelmatig een stukje, waarin we uitleggen hoe we
invulling geven aan deze Daltonwaarden. Kijk ook
eens op www.dalton.nl
Effectiviteit / doelmatigheid
Binnen een daltonschool wordt de
tijd, de mankracht en het geld zo
efficiënt mogelijk ingezet. Het
werken met de taak, vooral als deze
zo precies mogelijk aansluit bij wat
het individuele kind nodig heeft, zorgt ervoor dat een
kind niet te veel en niet te weinig aangeboden krijgt,
maar ook niet te moeilijk en niet te gemakkelijk. De
mate van effectiviteit van het onderwijs is van belang
voor kinderen, daarom vult het team de schooldag
van kinderen op een zo effectief mogelijke manier in,
rekening houdend met onze (dalton)kijk op kinderen.
Op deze wijze is het leerrendement voor kinderen het
grootst.
Een aantal voorbeelden van effectiviteit binnen onze
school:
• Dankzij het dagritmepakket weet het kind wat hem
gedurende de dag te wachten staat en wat er komt na
het afronden van een taak/activiteit. Dit voorkomt
vragen over het ritme van de dag of welke
vervolgactiviteit kan worden gekozen, waardoor de
effectiviteit van het onderwijs wordt vergroot.
• Doordat we werken met dag- en weektaken hoeft
het kind niet te wachten, maar kan het verder met
ander werk van de (keuze)taak, hiermee wordt de
effectiviteit van het onderwijs vergroot.
• Kinderen corrigeren hun eigen werk. Fouten kunnen
direct worden verbeterd waardoor gegeven instructie
nog vers in het geheugen ligt. Op deze wijze heeft de
instructie een groter effect.
• We werken met uitgestelde aandacht en kinderen
werken veel samen. Door zelf problemen te leren
oplossen wordt de effectiviteit van het onderwijs op
de lange termijn vergroot; de afhankelijkheid van de
leerkracht neemt namelijk af.

• De inrichting van de klassen moet zo zijn, dat de
kinderen alle materialen die zij nodig hebben,
zelfstandig kunnen pakken, opruimen en eventueel
kunnen schoonmaken. Doordat kinderen alle
materialen zelf kunnen pakken, zijn zij niet afhankelijk
van iemand die iets uitdeelt of voor hen pakt, er kan
daardoor sneller met het werk worden gestart.

Pannenkoekendag
Vrijdag 18 maart vieren wij op school de Nationale
Pannenkoekendag. De bedoeling van deze dag is dat
de kinderen pannenkoeken gaan bakken voor opa's en
oma's van onze school. Maar misschien woont er ook
een opa en/of oma bij u in de straat die het ook leuk
zou vinden om een pannenkoek te komen eten. Ook
zij zijn van harte welkom. De opa's en oma's zijn om
11.00 uur van harte welkom in het dorpshuis voor een
pannenkoek en een kopje koffie of thee. Graag willen
wij weten hoeveel opa's en oma's er pannenkoeken
komen eten i.v.m. de aankopen van de
benodigdheden, opgave kan door een mail te sturen
naar opgave@swsdeschans.nl. Opgave kan nog tot en
met zondag as.
Voor deze ochtend zijn wij op zoek naar een aantal
ouders die de kinderen willen begeleiden bij het
bakken. Voor het bakken kunnen we gebruik maken
van het dorpshuis. Wanneer u wilt begeleiden bij het
bakken, kunt u ook mailen naar bovenstaand
mailadres.

Rapport
Voor de voorjaarsvakantie zijn de rapporten
meegegaan met de kinderen (die van juf Gea in de
week erna). Wil u het rapport weer meegeven aan uw
kind(eren)? Alvast bedankt.
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Belangrijke data
(een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud,
afhankelijk van de Covid-19 ontwikkelingen)

15 maart

Daltonvisitatie

15 maart

OV vergadering

18 maart

Pannenkoekendag

28 maart

Interne Audit

29 maart

MR vergadering

31 maart

Koffie uurtje

1 april

Ineke jarig!

SWS De Schans |  Norgerweg 18, 9342 PH Een |  0592 – 656 308 |  www.swsdeschans.nl |  info@swsdeschans.nl

Oekraïne
Frenklin Kiemeney, de vader van Jesse uit groep 7, heeft een inzamelingsactie voor Oekraïne op touw gezet. Vrijdag
18 en zaterdag 19 maart kunnen mensen de spullen die op de lijst staan, zoals verbandmiddelen en paracetamol
langs brengen of een bestelling doen middels de QR code.
Inmiddels staat er een trailer op de oprit en wat zou het gaaf zijn om die helemaal vol te krijgen!
Graag uw aandacht voor de flyer in de bijlage.

De Bieb
In de bijlage leesnieuws van Mathilde!
Verder graag nog uw aandacht voor de flyer in de bijlage en onderstaande link:
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbegintbijdebieb.nl%2F&data=04%7
C01%7Cmarijesmits%40swsdeschans.nl%7C2678441433c1496449d808d9fd1d093e%7C46a36fd4e73346ff
8f4d696b14ab6dc8%7C1%7C0%7C637819124031843270%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiM
C4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M7s544Tp
Mx8IhHj0beDovCGaOGQGT229bzkysfBxHvA%3D&reserved=0
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