Werken met de doelen
Hieronder twee mooie voorbeelden over hoe wij met de doelen werken. Bij de
kleuters wordt er gewerkt met een doelenraket. De kinderen van groep 1 en 2
hebben beide een ander doel en de kinderen kunnen dan hun knijper ophangen
wat voor hun van toepassing is (ik kan het helemaal, ik kan het bijna, ik ben het
nog aan het leren).
In de groepen 4 t/m 8 werken we met doelenkaarten,
naar aanleiding van de voortoets (formatieve toets) van
rekenen. Daarbij is het de
bedoeling dat kinderen inzicht krijgen in wat ze al kunnen en wat ze nog moeten
leren in het komende blok.
Aan het einde van het blok
krijgen ze hun gewone toets
en kunnen ze zien a.d.h.v.
hun doelenkaart of ze hun
doel nu behaald hebben.

Jarig
Joep gr 3/4
Jop gr 5a
Alexander gr 3/4
Mayren gr 7/8
Ema gr 6
Malika gr 5b
Benjamin gr 7/8
Natalie gr 7/8
Rishan gr 6
Damir gr 4
Lizzy gr 6
Eliza gr 4
Matei gr 6
Liv gr 5b
Livia gr 1/2a

Elissa gr 7/8
Lisa gr
Daan gr 8
Sarah gr 4
Anastacia gr 7/8
Lisa gr 7/8
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Even voorstellen
Hallo allemaal,
Dit schooljaar start ik als administratief medewerkster op basisschool
De Wilgen. Ik ben de opvolgster van Marion Warmerdam, via deze weg
wil ik mijzelf graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Marianne van Staveren, samen met mijn partner woon ik
in het gezellige Hoofddorp en heb ik 1 zoon die inmiddels op zichzelf
woont.
In mijn vrije tijd fotografeer ik graag, het liefst combineer ik dit met een
mooie reis. Verder zijn mijn hobby’s lopen, fietsen en zwemmen.
Inmiddels ben ik al weer 17 jaar werkzaam bij Meer Primair, voorheen
Quercus. Naast De Wilgen heb ik nog 3 scholen binnen de stichting en
verzorg ik de administratie voor een school in een andere regio. Omdat
mijn werkzaamheden veelzijdig zijn en elke school zijn eigen identiteit
heeft, maakt het mijn werk leuk en is er altijd wel een uitdaging.
Mocht u nog vragen hebben, loop dan gerust bij me langs, ik ben elke
dinsdag de gehele dag aanwezig.
Tot ziens!
Marianne van Staveren

Privacy voorkeur Parro
We hebben nog niet van iedereen de privacy voorkeuren ontvangen in Parro. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt en dit wettelijk
verplicht is, vragen wij dit alsnog te doen.
Dit kunt u eenvoudig via de volgende stappen regelen:
·
Ga naar het vierde tabblad Instellingen
·
Tik op Privacy-voorkeuren
·
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de
stipjes of het potloodje achter het kind.

Bag2school
Er zijn al een hoop kasten uitgezocht en zakken ingeleverd. U kunt de zakken inleveren t/
m 26 oktober.
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