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Maandag 18 juni 2018 
 
Belangrijke Data 

 
22 juni   Meesterwerkviering groep 5B (aanvang 13.30 uur of 14.20 uur) 

                             

 
 

Nieuws van de school 
 

Voortgangsgesprek inspectie en bezoek auditteam 

De inspectie heeft onlangs de school bezocht voor een tussentijds 

gesprek. Zoals eerder aangekondigd was het niet mogelijk om tijdens 

dit gesprek de mening van de inspectie te veranderen. Het was een 

bezoek om de inspectie op de hoogte te stellen van de stand van 

zaken en de inspectie heeft ook even rond gekeken in een paar klassen. 

Tevens is een paar weken geleden een audit uitgevoerd door het ASG auditteam. 

 

Audit 

De auditoren waren redelijk positief. Zij hebben acht groepen bezocht, veel documenten 

gelezen, gesproken met het team, met de directie en met de intern begeleider.  

Het verslag is nog onderweg, maar de auditoren benoemden dat we op de goede weg 

waren. 

 

Inspectie 

De inspecteur heeft drie klassen bezocht en heeft gesproken met de directie en met de 

intern begeleider. De inspecteur heeft benoemd dat er, rekening houdende met alle 

wisselingen en ontwikkelingen van het huidige schooljaar, niet meer gedaan had kunnen 

worden dan er gebeurd is. Zij vindt echter ook dat de school zich zeker nog verder moet 

ontwikkelen. In januari 2019 is de eindmeting van de inspectie (er komt dan een andere 

inspecteur om deze meting zo onafhankelijk mogelijk te maken). 

 

Samengevat kunnen we stellen dat er zeker stappen gezet zijn in de goede richting, 

maar dat we niet mogen verslappen en dat we onze focus moeten blijven houden op 

goed onderwijs voor alle kinderen van Het Meesterwerk. 

 

Studiedagen 

Tijdens de studiedagen van de afgelopen week hebben wij ons beziggehouden met het 

didactisch handelen (hoe wij de leerlingen beter kunnen onderwijzen dan wij nu doen). 

Wij hebben hier afspraken over gemaakt en ook besproken welke hulp hierbij nodig is om 

de leerkrachten hierin te versterken.  

 

Ook hebben wij ons gericht op het analyseren van de resultaten in de groep. Hierbij is 
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belangrijk dat er ook naar het leerkracht handelen gekeken wordt.  

 

Verder hebben wij ook afspraken gemaakt met betrekking tot de sociale en emotionele 

ontwikkeling van de leerlingen.  

 

Tenslotte hebben wij een aantal afspraken gemaakt over de jaarlijkse planning. 

Afspraken die extra aandacht nodig hadden en nieuwe afspraken waaraan wij ons nu 

gaan houden. 

 

Afsluiting brede school thema – Bouwen 

Op woensdag 13 juni was er een spectaculaire afsluiting 

van het thema 'Bouwen' op brede school Het Meesterwerk. 

De leerlingen hebben de afgelopen vijf weken veel geleerd 

over bouwen. Alle groepen werden bezocht door 

verschillende kunstenaars die met hun aan het werk 

gingen rondom het thema. Op woensdag 13 juni zijn alle 

leerlingen op excursie geweest: groepen ½ naar de 

bouwmarkt, groepen 3 en 4 naar Jeugdland en de groepen 

5 t/m 8 kregen een rondleiding bij De Eenvoud. Van 13.30 

uur tot 16.00 uur hebben wij het thema op een feestelijke manier afgesloten.  

Deze afsluiting hebben we gecombineerd met de Nationale Buitenspeeldag, uiteraard 

rondom het thema ‘Bouwen’! Het was een waar spektakel met de Buurman en Buurman 

Keet, een stormbaan, catering en met bamboe stokken bouwden we de hoogste toren 

van Almere. Er was een tentoonstelling van al het gemaakte werk, er waren luchtkussen, 

we speelden met reuze Mikado en mega Jenga, er was een stoepkrijtwedstrijd en 

kinderen vanuit de hele wijk maakten timmer-ijsjes. Het was een zeer geslaagde dag! De 

afsluiting is uitgelopen tot een buurtfeest voor jong en oud en we zijn blij dat we zo’n 

500 mensen hebben mogen ontvangen op het plein van brede school Het Meesterwerk.  

 

Nieuws van de opvang en speelzaal 

 

Nieuws van de Peuterspeelzaal 

 

Afgelopen woensdag hebben wij  school breed  ons 

thema afgesloten. Er waren veel activiteiten en de 

kinderen hebben genoten. 

 

 

Veel peuters hebben maandag en dinsdag met papa en / of 

mama een mooi vogelhuisje geschilderd. 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PJKPbZHs&id=02EBF239BB6D2B6B7B85FB44C3769F5145561C6D&thid=OIP.PJKPbZHsh4YBvf6PQZFFWQHaH6&mediaurl=https%3a%2f%2fthumbs.dreamstime.com%2fz%2fbouwvakker-en-hulpmiddelen-41439207.jpg&exph=1390&expw=1300&q=bouwvakker&simid=608001753258656989&selectedIndex=193
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De schoonmaakkriebels 

 
Maandag / dinsdag willen wij de speelzaal gaan schoonmaken en vragen jullie of 

jullie ons willen helpen. Graag emmers en schoonmaak attributen meenemen. 

Koffie en thee staan klaar. 

 

 

 

Donderdag beginnen wij in een schoon lokaal met het thema ‘VAKANTIE’. 

 

 

FANT Josephine Kuiper  

 

Buitenspeeldag 2018! 

Wat een heerlijke dag hebben we gehad afgelopen woensdag. Wat een 

feest! Dankzij de inzet van een super enthousiast team van de Brede 

school, een groep geweldige vrijwilligers en allemaal lieve vrolijke 

kinderen hebben van deze dag een succes kunnen maken. Een mooier 

begin op een nieuwe werkplek kan ik mij niet bedenken. Gemotiveerd begin ik aan de 

voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Mocht u nog ideeën en of tips hebben voor 

het buitenschoolse aanbod van volgend jaar, schroom niet en spreek mij even aan. Ik 

hoor ze graag. Bent u zelf ook zo enthousiast geworden en zou u ook iets willen doen? 

Laat het mij dan even weten. Bij activiteiten zoals de buitenspeeldag kunnen we 

natuurlijk altijd hulp gebruiken.  
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Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 

       

Bericht voor beeldkrant  

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf: Heeft je kind veel moeite met inslapen, doorslapen 

of vroeg wakker worden en je kunt er niet precies de vinger opleggen hoe dit nu komt? 

Dan kan therapie een oplossing zijn om dit patroon te doorbreken. Om te werken vanuit 

de kracht van je kind naar de oplossing! 

Voor dit probleem en andere problemen met je kind, kun je bij mij terecht. 

 

Iedere maandag ben ik op school aanwezig. Ik ben orthopedagoog en integratief 

kindertherapeut. De therapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 

De sessies vallen onder complementaire/alternatieve zorg.  

Voor vrijblijvende informatie: stuur een mail naar info@elf-twaalf.nl, bellen kan ook: 06-

13126376. Of vraag de intern begeleiders. 

 

Wat is integratieve kindertherapie? Deze vorm van psychotherapie is kortdurend omdat 

het kind als deskundige van zijn probleem wordt ingezet: het kind weet wat zijn 

probleem is, kan het zelf oplossen en doet dat met de middelen die het zelf kiest.
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