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Agenda   Week van 20  februari 
27 februari-3 maart 
Week van 13 maart 
23 maart 
6 april 
11 april 
11 april 
18 april 

Rapportgesprekken groep 1-2 
Voorjaarsvakantie 
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8 
Studiemiddag, leerlingen vrij 
Inloopochtend 1 t/m 8 
Inloopochtend 1 t/m 8 
Opendag Vitruvio 
Open ouderavond Vitruvio (ook voor 
belangstellenden) 

 

    

Nieuws 
update 

 Ook op school slaat de griep toe: vorige week vrijdag t/m afgelopen maandag was 
juf Jannie afwezig en  dinsdag en woensdag juf Caroline Oostdijk. 
 
A.s. maandag is juf Rachel afwezig. 

   

Inspectie
bezoek 
 

 
 
 
 
 
 

 Een keer in de vier jaar  komt de onderwijsinspectie bij ons op bezoek om de 
kwaliteit van het onderwijs te monitoren. In sommige situaties  komt ze wat 
frequenter, dat heeft dan meestal te maken met onvoldoende kwaliteit.  Onze 
school was afgelopen maandag en dinsdag aan de beurt.   
Vooraf komt er een hele papierwinkel aan te pas. Het is nl. de bedoeling dat de 
school zelf haar kwaliteit beoordeeld en hieraan een score toekent op basis van 
plannen, profielen, afspraken, onderzoeken , uitspraken van ouders enz.   
Om u een indruk te geven van de omvang van deze documenten:  het betreft de 
omvang van ongeveer anderhalve ordner. De onderwijsinspectie gaat hier vooraf 
met een team van analisten met de stofkam doorheen om te kijken of datgene 
wat aangegeven staat ook in de praktijk valt terug te zien.  
Afgelopen maandag was de inspectie er voor de Vitruviogroepen en dinsdag 
kwam ze voor de overige groepen. Het raamwerk van het bezoek bestaat uit 
gesprek vooraf met de directie, groepsbezoeken aan alle klassen, gesprekken met 
leerkrachten zonder directie, gesprekken met kinderen zonder leerkrachten, 
gesprekken met ouders  zonder leerkrachten of directie.  Op die manier probeert 
ze zich een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de school. Het hele 
onderzoek valt uiteen in acht onderdelen die ze apart beoordeeld.  Het gaat dan 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXpJ-E3pbSAhVJ1RoKHYBHBesQjRwIBw&url=http://www.scholengemeenschapsas.be/veelgestelde-vragen/documenten-doorlichting/&psig=AFQjCNHHHiR59_JOi3sNzRqIqdmr0jVC9g&ust=1487407187950982
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwzMGQjuLRAhWGChoKHf0aDx0QjRwIBw&url=http://arendspaans.nl/workshop-agenda-landing&bvm=bv.145393125,bs.2,d.ZGg&psig=AFQjCNH6ojbKXvAqaYATbEGor-9ejDsX4A&ust=1485599113036045
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi98aiSj-LRAhUHPxoKHbdSARYQjRwIBw&url=http://kledingstyliste.nl/blogs/vooruitblik-op-2016/&bvm=bv.145393125,bs.2,d.ZGg&psig=AFQjCNFoB022FcmcWX3j1fwJtMeKxultDg&ust=1485599381561345


 Openbare Dalton Basisschool BINNEN DE VESTE     Raamstraat 3      4301 BP Zierikzee     Tel. 0111 413071     binnendeveste@obase.nl  

 
 
 
 

 
 
 

bijvoorbeeld over : didactisch handelen, kwaliteitscultuur of onderwijsaanbod.  
Voor beide  afdelingen van de school worden er acht onderdelen beoordeeld. Het 
oordeel kan bestaan uit onvoldoende, voldoende of goed. 
Aan het eind van deze tweedaagse sessie komt ze met haar conclusies die ze aan 
het hele team mededeelt. Ook is hierbij de kwaliteitsmedewerker van Obase 
aanwezig (Petra Kotvis) en de algemeen directeur (Ewald de Keijzer). Voor 
iedereen is dit een spannend moment.  
Ze vertelde dat ze onder de indruk was van het niveau. Ze h ad geen enkel 
onderdeel als onvoldoende  beoordeeld , enkele  onderdelen als voldoende , 
maar het overgrote deel van de onderdelen als goed. In haar slotconclusie gaf ze 
aan dat de school een kwaliteit heeft die ze zelden aantreft. (terwijl ze elke week 
een andere school bezoekt).  Een paar highlights uit haar slotconclusie:  de 
cultuur op school om de kwaliteit te waarborgen, het passende aanbod, de 
verantwoordelijkheid die bij de leerlingen door de hele school te zien is, het 
didactisch handelen van de leerkrachten, het sterk vernieuwde kleuteronderwijs 
met een mooie doorgaande lijn naar groep 3.  
Voor het team was het een geweldige beloning voor heel hard werken en een 
bevestiging dat we op de goede weg zijn  Over enkele weken komt er een 
uitgewerkt verslag naar de school toe. We zullen u hier verder van op de hoogte 
houden.  
 

   

Schaken   Afgelopen woensdag was het eilandelijk schoolschaaktoernooi. 
Voor Binnen de Veste/Vitruvio deden er 3 teams mee.  
Team 1 Kaya, Lars, Dang, Niek en Robin. Team 2 Alex, Zhong lu, Hashim, en Teun 
en team 3 Jelle, Koen, Sven en Thijs. 
 
Schaken 2017 
Op 15 februari was het Schouwse schaakkampioenschap. Van onze school deden 
er 3 teams mee. Het was een spannende wedstrijd en alle teams hebben goed 
gepresteerd. 
Er waren 7 rondes  
Mijn team (team 1)begon ok we speelden gelijk tegen team 2.Toen we een tijdje 
aan het schaken waren, gingen we best goed, want we stonden bovenaan. Er 
waren vele partijen die we op het nippertje gewonnen hadden. Ik had al mijn 
partijen gewonnen, ook door de steun van het team. Dat was een van de mooiste 
dingen dat alle teams (vooral 1/2) echt teams waren. Als iemand verloor was dat 
jammer geen gezeur gewoon jammer, en als iemand won was het hele team blij. 
Op het einde was het heel spannend, want team 1 stond gelijk met team 2. Het 
kwam neer op de laatste partij. Na die partij stond het hele team samen met de 
andere teams te wachten. En toen kregen we te horen dan team 1 had gewonnen 
(op bordpunten). Dat was echt geweldig. We waren allemaal heel blij, ook voor 
team 2 die 2de was geworden. En team 3 was na een moeizaam begin toch nog 4e 
geworden. Ook keurig, natuurlijk. 
De eerste 3 teams mogen door naar het Zeeuws kampioenschap, op 18 maart in 
Terneuzen, dus dat wordt ook knokken. 
Niek Laheij  
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 In 2001 ben ik bij ons op school begonnen in groep 1. Na een aantal jaren in 
groep 1 en 2 te hebben lesgegeven, mocht ik, zoals de kinderen dat toen zo leuk 
zeiden, ook over. Ik was slim genoeg voor groep 3! 
Groep 3 vind ik een hele bijzondere groep om in te mogen werken. Je begeleidt 
de kinderen in het leesproces en dat vind ik elk jaar opnieuw heel mooi om mee 
te mogen maken. Er gaat dan werkelijk een wereld voor ze open! Ook het echte 
schrijven en rekenen gaat in de ogen van de kinderen hier gebeuren, terwijl daar 
in groep 1 en 2 al heel veel aan voorwerk voor heeft plaatsgevonden.  
Naast juf ben ik ook de mama van Sem en Cas. Allebei de jongens zitten bij ons op 
school. Ik heb Sem zelf in groep 3 in de klas gehad en dat vond ik heel mooi om 
mee te maken. Je maakt een stukje ontwikkeling van je kind van heel dichtbij 
mee. Sem noemde mij ook gewoon juf op school, voor hem heel normaal, voor 
andere kinderen in het begin best raar, dat is toch gewoon je moeder! 
Als ik niet aan het werk ben vind ik het heerlijk om woontijdschriften door te 
bladeren, lekker buiten te zijn, wandelen op het strand of door het bos. 
 
Groeten juf Caroline 

   

Jarigen  
 

 
 
 
 
 

 

 MAART   Groep 
1 Teun de Groot  7 
1 Dang Harsveldt  7 
1 Luuk de Knegt  2 
6 Naftali Clemens  V6 
8 Thijs Theuns               V7b 
10 Zhong Lu van Eerten  7 
18 Marijn de Glopper  5 
20 Lara Bouman         7 
21 Djado Al Sadi    2 
21 Jinan Al Sadi               2 
22 Lola Boot               3 
23 Saskia Lazar              V8 
24 Pieter Hage               V8 
29 Matthijs Verwijs   6 
31 Ivy Bakker                5 
31 Maart Hameeteman   7 
31 Koen Haspels               V6 

APRIL   Groep 
1 Sophie de Graaf       7 
1 Sem Wassermann      5 
4 Emiel Rietvelt         V6 
7 Kayleigh van Dijk       5 
7 Thijs Spiegels           V3 
9 Quinten Busscher       V3 
9 Tijsje Schras                    2 
11 Twan van der Bijl       V4 
13 Kyran Blakenburg        6 
13 Emmanuelle Krüsemann 6 
15 Valentijn Hulsken        2 
17 Lizzie Neele                     V3 
20 Floortje Droppert        7 
22 Faya Nouwens        4 
25 Desteny Verlinden        4 
28 Tygo Cornelisse        3 
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