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Voorwoord

Afgelopen maandag openden wij het nieuwe jaar met, hoe kan
het anders,... oliebollen.
Voordat de studiedag van start ging hebben wij eerst bijgepraat
en zijn de beste wensen gedeeld. Deze mooie wensen willen wij
ook graag met u en de kinderen delen. Helaas zonder oliebollen,
maar daarom niet minder gemeend: ALLE GOEDE WENSEN
VOOR 2023 namens alle medewerkers van De Mare!!

In de kerstvakantie hebben enkele collega’s een dierbare
verloren, Marjan Heyink haar broer en Willy Bos zijn moeder. Wij wensen hen alle sterkte toe met dit
verlies!

Studiedag
Voor het team begon 2023 met een studiedag.
De studiedag van afgelopen maandag heeft ons weer een stapje verder gebracht in onze
ontwikkelpunten.
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 hebben handvatten gekregen hoe zij spelend leren kunnen
begeleiden. Uit de literatuur weten wij dat kleuters vaardigheden en kennis in hun spel ontwikkelen.
Dat gaat echter niet (helemaal) vanzelf. Als leerkracht kun je het spel stimuleren en daarmee de
ontwikkeling van de kinderen bevorderen. Hoe je dat kunt doen en welke vaardigheden je als
leerkracht kunt inzetten, daar is met elkaar over gesproken. Met de gedeelde kennis gaan de juffen in
de groepen aan de slag.
Voor de groepen 3 t/m 8 stond de volgende stap van de nieuwe rekenmethode Pluspunt op de
agenda. De focus lag deze keer met name op de rol van de leerkracht bij het aanleren van
verhaaltjessommen. Voor kinderen vaak erg lastig en daardoor goed om als leerkracht heel bewust
de juiste stappen te zetten in het begeleiden van de kinderen bij dit soort sommen. De concrete tips
en handvatten kunnen direct worden ingezet in de lessen.
‘s Middags heeft Ilona Krul, leerkracht van groep 8A en gedragsspecialist in opleiding ons
meegenomen in een stuk verdieping op de PBS-lessen. Verder heeft zij ons geïnformeerd over de
ontwikkeling van een leerlingenraad op De Mare. Wat dit precies inhoudt leest u op een later
moment.
Tot slot heeft de Parnassys-specialist van PCO-NT ons geïnformeerd over de werkwijze van het
nieuwe leerlingvolgsysteem DIA. Meer hierover en over de reden waarom wij over zijn gestapt op
een nieuw leerlingvolgsysteem leest u verder in deze Infomare.

Halen en brengen
In deze periode van het jaar worden veel kinderen gebracht en gehaald met de auto. Het dringende
verzoek voor ieders veiligheid om de auto op de daarvoor bestemde plekken te zetten (indien
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parkeren noodzakelijk is). Afgelopen week, mede ingegeven door het slechte weer stagneerde de
doorgang rondom de school door het niet juist parkeren. Dit veroorzaakt onveilige situaties en levert
onnodige irritatie op. Graag uw aandacht hiervoor en bij voorbaat DANK voor uw medewerking.

Oudertevredenheidspeiling 2023
Eén keer per twee jaar wordt u gevraagd om een oudertevredenheids lijst in te vullen. De uitkomst
van deze enquête is één van de instrumenten die wij gebruiken om de kwaliteit van ons onderwijs te
meten.
Onze school wil werken aan de continue verbetering van haar kwaliteit. Daarom willen wij u middels
een oudertevredenheidsonderzoek vragen hoe u tegen ons onderwijs (in de meest brede zin) en ons
functioneren aankijkt.
Op die manier krijgen wij een scherp beeld van onze sterke en zwakke kanten. Hoe meer meningen
wij verzamelen, des te betrouwbaarder is het onderzoek, en des te beter kunnen we onze kwaliteit
optimaliseren. De vragenlijst bevat dezelfde vragen als de vragenlijst die wij in januari 2021 met u
gedeeld hebben. Op deze wijze kunnen wij een goed vergelijk maken inzake uw mening over de
school. De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken wij om onze speerpunten voor de komende 4 jaar
aan te scherpen. De uitkomst van de vragenlijst en de aandachtspunten die volgens u voor
verbetering in aanmerking komen worden besproken en gedeeld met het team en de leden van de
MR. Gezamenlijk wordt vastgesteld op welke verbeterpunten wij de komende jaren onze focus
willen leggen. In het schoolplan, waarin wij onze koers en schoolontwikkeling hebben beschreven,
worden  de verbeterpunten opgenomen.

Van maandag 16 januari tot dinsdag 31 januari a.s. staat de vragenlijst open.
Uiteraard worden de uitkomst en de vervolgacties van de tevredenheidspeiling met u gedeeld.
Bij voorbaat dank voor uw tijd en medewerking.
Wij horen graag uw mening over onze school!

Veel leesplezier met deze Infomare!

Met vriendelijke groet,
mede namens het team
Inge Wiemer
directeur De Mare
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1 Trefwoord week 3

Zorg naar behoefte
Zorgen voor iemand gebeurt vanuit
een betrokkenheid bij de ander
en een gevoel voor diens nood of
gemis. Zorg is een antwoord op een
behoefte.
Deze week bekijken we hoe zorg
tegemoet kan komen aan een
behoefte aan veiligheid, aan contact,
aan respect en aan hoop.

De Bijbelverhalen deze week
vertellen het verhaal van Jaïrus die
de wanhoop nabij is: zijn dochtertje
is doodziek en iedereen heeft het
meisje al opgegeven. Zijn enige en
laatste hoop is Jezus. Onderweg naar
dit meisje wordt Jezus aangeraakt
door een vrouw die al twaalf jaar ziek
is en door niemand meer aangeraakt
mag worden.

2 Belangrijke data

Schooljaar 2022-2023
● 9 feb Studiemiddag kinderen 12.00 uur vrij
● 10 feb Studiedag kinderen vrij
● 27 feb t/m 3 mrt Voorjaarsvakantie

3 Nieuws van de intern begeleiders

Vernieuwd leerlingvolgsysteem
Binnenkort starten we met de methode onafhankelijke toetsen. Jaren hebben we het volgsysteem
van CITO gebruikt. Stichtingsbreed is er gekeken naar een nieuw leerlingvolgsysteem. Samen
hebben we besloten om over te gaan naar het Dia volgsysteem. Dia staat voor diagnostisch. De
Dia-volgtoetsen laten zien wat de sterke en zwakke punten van kinderen zijn. Zo kunnen we ieder
kind laten groeien! Waar we voorheen alle toetsen op papier maakten, maken we met Dia vooral
toetsen digitaal. De kinderen werken dagelijks op hun Chromebook en zijn digitaal werken al
helemaal gewend.
Er worden 4 onderdelen getoetst: Dia tekst (begrijpend lezen) Dia woord (woordenschat), Dia cijfer
(rekenen) en Dia spel (spelling). Dit zijn adaptieve toetsen. Dit betekent dat ze zich aansluiten bij het
niveau van de kinderen. Hierdoor voelen kinderen zich capabel om de toets te maken. Leerlingen
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krijgen meer zelfvertrouwen en zijn gemotiveerd om te groeien. In het komende schoolverslag vindt
u uitgebreide informatie over Dia en het aflezen van de toets resultaten.
De AVI en DMT toetsen blijven voor nu nog in hun huidige vorm. In de toekomst zal dit ook
vervangen worden door een Dia leestoets.

4 Kerstwandeling

Thermoskannen Kerstwandeling: van wie???
Er zijn nog steeds een aantal thermoskannen overgebleven die
nog niet weer terug bij de rechtmatige eigenaar zijn. Kijkt u goed
naar de foto!
Herkent u uw eigen thermoskan? Dan is deze nog op te halen bij
Robèrt en Lucas.

Vraag foto's/filmpjes Kerstwandeling:
Heeft u tijdens de Kerstwandeling van 22-12-2022 nog leuke
foto's en/of filmpjes gemaakt? Wilt u deze dan sturen naar rvanpoll@demarealmelo.nl dan probeer
ik daar een mooie compilatie van te maken voor onze website (eventueel Facebook of andere social
media).
Alvast bedankt!

5 Diploma’s

Zwemdiploma A
Noëlle Oosting uit groep 1-2 B
Zwemdiploma B
Noud van Goossen uit groep 3 B

Ritsdiploma
Elias Karakoc, Novée IJpelaar en Jens Deijk uit groep 1-2 B

Hartelijk gefeliciteerd heel knap gedaan!
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