
 

 

 

Nieuwsbrief maart 2022 
 

Inspectie  
Afgelopen maandag heeft de onderwijsinspectie een onderzoek uitgevoerd op de Zwaan. Het 
ging deze keer om een themaonderzoek over werkdruk door Passend Onderwijs. Voor dit 
onderzoek is in verschillende groepen een les bekeken, is met leerkrachten gesproken, maar 
ook met de intern begeleider en de directie. De onderzoeksgegevens worden verwerkt voor 
een landelijke conclusie. De inspecteur gaf aan met erg veel plezier een dag meegelopen te 
hebben op de Zwaan. Ze was erg positief! Na afloop kregen we veel complimenten over de 
rust en de sfeer in de school! 
 

Dalton 
Zoals u wellicht weet, zijn we momenteel met het hele team bezig met de opleiding Dalton. 
Zo willen we met elkaar het Daltononderwijs op de Zwaan versterken, maar ook vooral de 
doorgaande lijnen van groep 1 t/m 8 verder ontwikkelen. De vorige studiedag ging vooral over 
effectiviteit. Deze keer ging het over reflectie: In de verschillende groepen wordt de komende 
tijd gewerkt aan: 

• De kinderen onderling laten reflecteren (in tweetallen of groepjes).  
• Werken met periodedoelen en hierop reflecteren  
• Klassendoelen reflecteren   
• Persoonlijke leerdoelen reflecteren   

Dit uiteraard passend bij de leeftijd van de kinderen. Zo gaan kinderen in de kleutergroepen 
na afloop van het spelen in een hoek met elkaar reflecteren. Ze kunnen dan b.v. met elkaar 
bespreken hoe het samenspelen is gegaan. In de bovenbouw gaat het reflecteren over het 
eigen werk, maar ook over de klassendoelen. We maken mooie stappen! 

Ouderhulp gevraagd voor BOUW! 
Sinds een paar jaar gebruiken wij Bouw! voor een aantal 
leerlingen in de groepen 2 t/m 4 Bouw! is een online 
programma dat ondersteuning biedt bij beginnende 
geletterdheid en leren lezen. Het programma helpt 
leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en 
spelling.  
 
Bouw! is gericht op het voorkomen van leesproblemen. Het programma is bewezen effectief: 
scholen die ermee werken zien een blijvende afname van ruim 60% in het aantal leerlingen 



  

 

met leesproblemen en dyslexie. De behaalde resultaten beklijven en zijn zelfs in groep 8 nog 
zichtbaar. 
 
Naast dat leerlingen thuis met hun ouders met Bouw! werken, gaan deze leerlingen ook op 
school aan de slag met een tutor. Voorheen gebeurde dit met leerlingen van groep 5 t/m 8, 
maar nu deze op een andere locatie zitten, lukt dat niet meer. We zijn daarom op zoek naar 
ouders die het leuk vinden om twee ochtenden in de week van 08.30 tot 10.00 uur kinderen te 
begeleiden met het online programma van Bouw! op de computer. Aanmelden kan via 
directie@obsdezwaan.nl. 
 

Kanjer 
Deze periode staat in alle groepen de kernwaarde reflectie centraal. Tijdens de kanjerlessen 
komen verschillende oefeningen voorbij die aansluiten bij deze kernwaarde. Zo leren de 
kinderen om elkaar feedback te geven en om feedback te ontvangen. In de lagere groepen 
moet u denken aan opdrachten als: Geef elkaar een top en een tip. Hoe ouder het kind, hoe 
complexer de opdrachten worden. Zo worden in de hogere groepen gewerkt met de oefening 
'Pettenkwadrant'. Bij deze oefening 
ontdek je hoe anderen jou ervaren. Op 
deze foto is te zien hoe de leerlingen de 
juf ervaren. Ze geven hierbij de juf tops 
en tips om aan te werken. Daarna is het 
de beurt aan de leerlingen die dit graag 
willen. Een mooi bijeffect van deze 
oefening is dat het vertrouwen in de 
groep groeit! 
 

Luizencontrole 
Vorige week hebben verschillende ouders weer een luizencontrole uitgevoerd. Het is een 
flinke klus om zoveel kinderen te luizenpluizen. We zijn daarom ook hard op zoek versterking! 
Welke ouders willen de luizenploeg helpen? Opgeven kan via directie@obsdezwaan.nl. 
 

Paasei 
Met 5 andere scholen uit de buurt van Amsterdam The Style Outlets zijn 
we gevraagd om voor Pasen een kunstwerk te maken op een groot 
paasei wat vervolgens tentoongesteld zal worden in een etalageraam in 
het winkelcentrum. 
Bezoekers kunnen vervolgens stemmen op het mooiste kunstwerk en de 
school met de meeste stemmen ontvangt een prijs voor de hele school. 
Vanaf 29 maart staat het ei in de etalage. U stemt toch ook op het 
Zwaan-ei?! 



  

 

Fotoworkshop 
Groep 7 en 8 hebben een heel bijzondere fotoworkshop gehad. Na afloop was het resultaat 
een geweldige groepsfoto die we u hier graag laten zien! 

 
Vakantieverlof 
In de afgelopen periode hebben we veel aanvragen gehad voor vakantieverlof. Ook zijn er 
situaties geweest waarbij ouders meldden dat ze op vakantie/lang weekend weg waren en 
pas dan hun kind afwezig meldden. We hebben veel begrip voor de wens om er met het gezin 
even tussenuit te gaan. We hebben nogal een roerige periode achter de rug. Toch is het 
belangrijk dat uw kind op school is. Leerplicht heeft hier duidelijke regels voor opgesteld: 
Vakantieverlof buiten de reguliere vakanties om zijn alleen mogelijk als het voor één van de 
ouders onmogelijk is binnen een reguliere vakantie vrij te krijgen/nemen. Dit geldt dus voor 
alle vakanties! Voor een aanvraag dient een verlofformulier ingevuld te worden én een 
werkgeversverklaring (deze formulieren vindt u op onze website). Hierop moet vermeld staan 
dat geen enkele reguliere vakantieperiode mogelijk is en waarom. Dit betekent dat als u in de 
zomer niet op vakantie kan, maar wel in de herfstvakantie of kerstvakantie dat wij een 
verlofaanvraag niet kunnen accorderen.  
 
Als school zijn wij verplicht verzuim/verlof te melden aan de leerplichtambtenaar. Doen wij dit 
niet, dan kan dit een boete voor de school betekenen. U zult begrijpen dat we ons als school  
graag aan de regels houden en ook geen boete willen riskeren! 
 

Jaarplan 
Ieder jaar maken we een jaarplan met daarin de plannen voor volgend schooljaar. De 
afgelopen jaren hebben we te maken gehad met behoorlijk wat veranderingen; methodes, 
leerkrachten en zelfs locaties. Reden om de ingezette ontwikkelingen verder te versterken en 
niet met veel nieuwe dingen te starten. Dat betekent dat we de nieuwe leesmethode Blink en 
de rekenmethode Getal&Ruimte junior verder gaan borgen. Momenteel onderzoeken we of 
we Blink kunnen uitbreiden met wereldoriëntatie. De Daltonopleiding gaat volgend jaar zijn 
tweede en laatste jaar in. We hebben eind volgend jaar een nieuw Daltonhandboek en het 
hele team is gecertificeerd. Burgerschap wordt verder uitgewerkt en geïntegreerd met de 



  

 

lesmethodes. Hierover zullen we u volgend schooljaar meer informeren. Uiteraard blijft de 
nieuwbouw én IKC-vorming een aandachtspunt. De kleuterbouw zijn dit jaar gestart met 
gethematiseerd onderwijs (zie hieronder), ook dit pakken zij volgend schooljaar verder op. 
Het jaarplan wordt ook door de Medezeggenschapsraad bekeken.  
 

Gethematiseerd kleuteronderwijs 
Bij de kleuters werken we met thema’s. Deze thema’s komen breed aan de orde in de groep. 
De kinderen helpen zelf ook met het bedenken van wat er allemaal bij het thema hoort. Na de 
Ruimte is nu Het Museum aan de beurt. Op de foto’s kunt u zien hoe dat vormgegeven wordt 
in de klas én in de hal. Het is genieten hoe de kinderen met het thema bezig zijn! 

 
Tennisvereniging 
Als bijlage vindt u een flyer over kennismaken met tennis.  
 

Klachtenregeling 
Uit de tevredenheidsenquête is gekomen dat een deel van de ouders de klachtenregeling van 
onze school niet weet te vinden. Deze klachtenregeling kunt u vinden op onze website: 
www.obsdezwaan.nl. Onder het kopje Ouders staat de klachtenregeling.    
 

Vakantie en studiedag 
Vrijdag 15 april en maandag 18 april zijn alle kinderen vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen. 
Dinsdag 19 april zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag.  
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u vrijdag 22 april.                                                  

 

http://www.obsdezwaan.nl/

