
RUITENVELDER-NIEUWS
Nieuws voor ouders/ verzorgers van de leerlingen van obs Ruitenvelder te Froombosch
___________________________________________________________________________

In deze nieuwsbrief alle informatie voor 
de maand november 2009 - aanvulling 
november.
Ook deze goed lezen en bewaren dus!
_______________________________ 

Inspectiebezoek
In september 2007 is  de school door de 
inspectie als zwak beoordeeld. Met name 
de onderdelen opbrengsten, 
kwaliteitszorg en de zorg waren als 
onvoldoende beoordeeld. Vanaf 
november 2007 is gewerkt met een plan 
van aanpak om de onvoldoende 
onderdelen op orde te krijgen. In oktober 
2008 heeft de inspectie naar het 
onderdeel zorg gekeken. Toen is 
geconstateerd dat we een heel eind op 
weg waren maar nog niet op een 
voldoende niveau. 
Op 27 oktober jl. heeft de inspectie onze 
school bezocht en nu alle onderdelen 
bekeken.
’s Morgens heeft de inspectie de lessen 
in de klassen bekeken. Tussen de middag 
een gesprek met de leraren. ’s Middags 
een gesprek met de directie en een 
gesprek met de intern begeleidster.
De inspectie heeft de school als volgt 
beoordeeld:
- er wordt goed lesgegeven 
- er is een beredeneerd aanbod in groep 
1-2
- de leerstof per leerjaar wordt 
aangeboden

- er wordt rekening gehouden met de 
verschillen tussen kinderen in het aanbod
- de kwaliteitszorg is goed: er worden 
plannen gemaakt, geëvalueerd en nieuwe 
plannen gemaakt
- de zorg is op orde: er worden 
handelingsplannen gemaakt, geëvalueerd 
en nieuwe gemaakt
- de tussenopbrengsten zijn voldoende
- t.a.v. de eindopbrengsten wordt er naar 
de laatste twee jaar gekeken. Deze zijn 
nog onvoldoende: vorig jaar een score 
van 524 en het afgelopen jaar 532,6. 
Weliswaar een stijging maar nog 
onvoldoende.
Dit betekent dat de school nog als zwak 
wordt beoordeeld. Alleen het onderdeel 
eindopbrengsten is onvoldoende. Bij een 
zwakke school moet een plan van aanpak 
gemaakt worden om de school op orde te 
krijgen. Wij hoeven dat niet, wij doen het 
goed, we moeten doorgaan met datgene 
waar we mee bezig zijn. Mocht bij de 
eindtoets van groep 8 in maart blijken dat 
de opbrengsten voldoende zijn dan wordt 
het predikaat zwak van de school 
afgehaald. Mochten de opbrengsten 
onvoldoende zijn dan hoeven we ook in 
dat geval geen plan van aanpak te 
schrijven.
Het team had deze uitslag verwacht maar 
gehoopt op een voldoende beoordeling.
We zien het bezoek dan ook als een 
succes.



Bezoek Freylemaborg groep 7-8

          
Op vrijdagmiddag 6 november gaat 
groep 7-8 naar de Freylemaborg om een 
expositie van vredesposters te bezoeken. 
De kinderen hebben een poster gemaakt 
naar aanleiding van het thema De kracht 
van vrede. Deze posters worden in de 
Freylemaborg tentoongesteld. Per school 
wordt een prijswinnaar gekozen. 
Daarnaast krijgen alle kinderen een 
prijsje. De prijswinnaars dingen mee 
naar de prijs van districtwinnaar en 
vervolgens doet de districtwinnaar mee 
aan  de landelijke competitie. De poster 
van de landelijke winnaar wordt 
doorgestuurd naar de V.S. De 
wereldprijs is een reis naar New York 
voor 3 personen met zakgeld en verder 
zijn er 23 geldprijzen te winnen.
De organisator van dit gebeuren is de 
Lionsclub Skimare Slochteren.

Biebbezoek groep 4

                

Op maandagmiddag 9 november zal 
groep 4 naar de bibliotheek gaan. Daar 
zal de schrijver Edward van de Vendel 
zijn boeken, gedichten en liedteksten aan 
de kinderen voorlezen. 
Groep 3 blijft op school en krijgt gym 
van juf Mieke en zal na de gymles in de 
klas aan het werk zijn onder het toeziend 
oog van juf Akke( dan is groep 5-6 bij juf 
Mieke aan het gymmen).

Gastles groep 7-8 
Op donderdagmiddag 12 november krijgt 
groep 7-8 een gastles door het 
VredesInformatieCentrum. Bij deze les 
komen o.a. de volgende aspecten aan de 
orde:
- waarom zijn er oorlogen?
- hoe gaan kinderen in de dagelijkse 
praktijk om met conflicten?
- hoe herken je vooroordelen
- draagt wapenbezit bij aan veiligheid?

Oudergesprekken
In week 48 ( 23-27 november)  zullen de 
oudergesprekken plaatsvinden. Tijdens 
deze gesprekken worden de vorderingen 
van de kinderen besproken. Tevens 
worden de Cito-entreetoetsen van de 
groepen 6 t/m 8 besproken. U krijgt 
nader bericht over de juiste dagen.
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