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Goed gestart 
We zijn het nieuwe jaar goed gestart. Op dinsdag 10 januari 
was iedereen weer uitgerust op school na de kerstvakan<e. Na 
een toast op het nieuwe jaar zijn alle groepen gestart met een 
nieuw IPC thema. Bij de kleuters is dat ‘ Brrr wat is het koud’, 
passend bij de <jd van het jaar. Ze gingen op bezoek bij de 
ijsbaan, waar het pas écht koud is. De groepen 3 en 4 hebben 

het over ‘Communica<e en media’. 
De start was in de zaal 4 van de 
Cinecruq, de gelegenheidsbioscoop 
van de school. Verder kregen ze al les 
in gebarentaal, door LoOe, de 
moeder van Stach en Flore. Groep 5 
en 6 zijn gestart met het thema 
‘ Samen leven’, over sociaal leven en 

gemeenschappen. 
Deze maand zijn er ook Cito-toetsen afgenomen vanaf groep 3, 
zijn nieuwe taal en rekenblokken weer gestart en draait er een 
pilot met sociaal emo<onele lessen in alle groepen. 

Volop ontwikkeling dus! In deze nieuwsbrief vindt u meer 
details. 

Rapportfolio 
Afgelopen studiedag hebben we een deel van de dag besteed 
aan de evalua<e van RapporYolio. We hebben aan de hand 
hiervan enkele wijzigingen doorgevoerd:   
Dit ben ik/Zo werk ik   
Vanaf nu zullen er bij de onderdelen Dit ben ik en Hier werk 
ik geen grafieken meer worden toegevoegd. Vanaf volgend 
schooljaar vullen de leerlingen vanaf groep 5 deze onderdelen 
ook zelf in. De eerste keer is rond de herfstvakan<e.  
IPC   
Nieuw dit jaar is het onderdeel IPC in RapporYolio. Bij IPC 
wordt er gewerkt aan leerdoelen die vallen onder de 
vakgebieden Aardrijkskunde, Geschiedenis, Mens en 
Maatschappij, Muziek, Kunst en Cultuur, Interna<onaal, ICT, 
Natuur en Techniek. We maken per thema hier een map aan 
waarin we een aantal leerdoelen kiezen waar de focus op ligt.    
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Belangrijke data 

Vrijdag 3 februari: 
School Ontwikkel Dag: de 
kinderen zijn vrij. 

Maandag 6 t/m vrijdag 10 
februari: 
Inschrijven 
RapporYoliogesprekken 

Vrijdag 10 februari: 
RapporYolio staat open 

Maandag 13 t/m vrijdag 24 
februari: 
RapporYoliogesprekken. 

Maandag 27 februari t/m 
vrijdag 3 maart: 
Voorjaarsvakan<e. 

Woensdag 8 maart: 
School Ontwikkel Middag:  
de kinderen zijn vanaf 12.00 
uur vrij. 

Woensdag 5 april: 
Grote excursie groepen 1/2 
naar Ar<s 

Vrijdag 7 t/m maandag 10 april:  
Paasweekend, de kinderen zijn 
vrij 

Dinsdag 11 april: 
School Ontwikkel Dag: de 
kinderen zijn vrij 
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Vaardigheden   
Bij het onderdeel vaardigheden wordt bijgehouden hoe het kind 
zich ontwikkelt bij de vakgebieden rekenen, taal, spelling, lezen, 
schrijven en gym. De vakgebieden zijn onderverdeeld in 
domeinen. Onder de domeinen hangen de leerlijnen van het 
schooljaar. We vullen dit in januari en in juni in. Het kan zijn dat 
er in januari bepaalde onderdelen nog niet aan bod zijn 
gekomen. Dus ook nog niet getoetst. Als een kind dezelfde 
beoordeling heef als de vorige keer zien wij dat als een groei 
naar verwach<ng. Wij nemen in het beoordelen naast de 
(methode)toetsen ook het werk wat wij dagelijks in de klas zien 
mee. De beoordeling wordt dus niet gebaseerd op enkel de 
resultaten van een op zichzelf staande toets, maar aan de hand 
van verschillende gegevens. Methodetoetsen, LVS-toetsen 
(CITO) en het dagelijks werk in de klas geven ons de informa<e 
over de ontwikkeling. Omdat CITO slechts een onderdeel is, 
zullen we deze gegevens niet meer publiceren in RapporYolio. 
Uiteraard worden bijzonderheden besproken <jdens de 
RapporYolio gesprekken.  

Inschrijven voor de gesprekken kan weer vanaf maandag 6 
februari, via de knop ‘ Schoolgesprek’ in de Ouder App. 
Gesprekken vinden plaats tussen 13 en 24 februari. 

Pilot Hiro    
Omdat we de brede ontwikkeling van kinderen zo belangrijk 
vinden, zijn we op zoek naar een methode met verdiepende 
lessen over sociaal emo<onele ontwikkeling, die onze 11 van 
jezelf kan aanvullen. In januari zijn we gestart met een pilot van 
de methode ‘HiRO’. 

HiRO is een jaarprogramma gericht op de sociaal-emo<onele 
ontwikkeling voor het Primair Onderwijs (PO). HiRO is ontstaan 
vanuit Schooljudo. De lesmethode is gebaseerd op ervarend 
leren. De 7 waarden vanuit de judosport staan in de HiRO 
lesmethode centraal. 

Vertrouwen ‘op elkaar kunnen rekenen’ 
Samenwerken ‘elkaar al<jd helpen’ 
Respect ‘alles en iedereen in hun waarde laten’ 
Beheersing ‘in balans blijven’ 
Weerbaarheid ‘sterk staan en volhouden’ 
Discipline ‘doen wat nodig is’ 
Plezier 'lachen en veel lol maken’ 

Deze 7 waarden sluiten  vrijwel naadloos aan bij de persoonlijke 
doelen van IPC, waar we in de klas al mee bezig waren. Er zijn 
vier lesblokken: 1: de Gouden weken in augustus. 2: Een 
tussenperiode waarin de waarden geoefend worden. 3: De 
Zilveren weken: die in januari starten en waar wij nu bij 
aansluiten en 4: een laatste periode om de waarden nogmaals 
te oefenen. Onder elke waarde hangen gedragsafspraken. Dat 
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Aanvulling Bibliotheek 

Er is weer een mooie aanvulling 
voor onze bibliotheek besteld. 
Dit keer gaat het om de 
prentenboeken top 10, 
vanwege de Na<onale 
Voorleesdagen. Dank aan alle 
ouders, want dit pakket is ons 
aangeboden vanuit de 
Ouderraad. 

Op tijd starten 
U kunt in deze nieuwsbrief 
lezen hoe waardevol en 
gevarieerd de dag van uw kind 
gevuld wordt. We hebben de 
onderwijs<jd hard nodig en 
beginnen dus om 08.30 uur. 
Dat betekent dat uw kind dan 
in de klas moet zijn, zijn/haar 
jas en tas aan de kapstok. Als 
uw kind om 08.30 de voordeur 
in komt, is hij/zij dus niet op 
<jd op school… We willen u 
met klem vragen ervoor te 
zorgen dat uw kind de <jd heef 
om naar boven te lopen, jas en 
tas op te hangen en om 08.30 
uur in de klas aanwezig te zijn. 
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zijn in ieder geval de 11 van jezelf: die hebben we verdeeld over 
de 7 waarden, maar daarnaast kunnen ook groepsspecifieke 
afspraken gemaakt worden. De Zilveren weken bestaan uit 
minimaal twee lessen per week: een FUNdamentles: die start 
met een fragment uit een Disneyfilm waarin een bepaalde 
waarde naar voren komt. En een belevingsles, waarbij diezelfde 
waarde in spelvorm en gesprekken geoefend wordt. 
HiRO sluit dus heel mooi aan bij alles wat we al hadden in de 
school. De eerste ervaringen vanuit kinderen en team zijn erg      
enthousiast. De pilot loopt tot de voorjaarsvakan<e. In maart 
evalueren we of we de methode echt gaan aanschaffen. 
Wilt u nu alvast meer weten?  
hOps://www.hiro.school/ 
  

De MR bereidt zich voor op het komende 
schooljaar: 
Zoals jullie allemaal zullen weten is er op de Cruquiusschool een 
medezeggenschapsraad ac<ef die bestaat uit zowel ouders als 
personeelsleden. De medezeggenschapsraad wordt op dit 
moment gevormd door: Elinor (moeder van Anneli, Lowiek en 
Julias), Mar<jn (vader van Robin en Pixie), Juf Suzanne, Juf 
Carolina en Juf Susan die ook deel uit maakt van de GMR binnen 
Spaarnesant. 
De benodigde grooOe van de MR wordt bepaald aan de hand 
van het aantal leerlingen op school. Nu de Cruquius school 
groeit is er vanaf volgend schooljaar behoefe aan uitbreiding 
van de MR, deze zal gaan bestaan uit 3 ouderleden en 3 
personeelsleden.  
Leden van de MR worden benoemd naar aanleiding van 
verkiezingen, de zipngsperiode is vastgesteld op 4 jaar. Zowel 
Mar<jn als Elinor zijn volgend schooljaar al 4 jaar lid van de MZR 
en zullen zich ook herkiesbaar stellen. Zij kunnen nog verkozen 
worden voor 2x 2 jaar verlenging. 
Ons doel is om de nieuwe MR direct bij aanvang van het 
volgende schooljaar te kunnen laten starten. De verkiezingen 
zullen dan ook vanaf 1 mei worden aangekondigd. Heb je 
interesse en wil je je graag alvast meer weten over de 
ac<viteiten van de MR? Laat het ons dan gerust weten via ons e-
mailadres: mr@cruquiusschool.nl  

De officiële communica<e 
rondom de verkiezingen zal 
naar verwach<ng in mei 
worden verstuurd. 

We wensen u een fijne week! 
Team Cruquiusschool
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School Ontwikkel Dag 
Aanstaande vrijdag, 3 februari, 
is er weer een School Ontwikkel 
Dag. Het team buigt zich dan 
over de evalua<e van de 
leerresultaten van het eerste 
half jaar. Er worden nieuwe 
groepsplannen gemaakt en de 
RapporYolio’s worden verder 
ingevuld. Ook buigen we ons 
over de voorbereiding van de 
komende periode. 

Komende periode 

De komende periode gaan we 
achter de schermen aan de slag 
met: 
- het voorbereiden van het 

adviseringstraject voor 
leerlingen die straks uit gaan 
stromen in groep 8 naar het 
voortgezet onderwijs. 

- gaan we al ac<ef werven voor 
een nieuwe leerkracht  die 
straks voor groep 7 zal staan 
(<ps zijn welkom!) 

- gaan we op bezoek bij andere 
scholen voor voorbeelden, 
good prac<ces, op het gebied 
van digitale verwerking bij 
rekenen, taallessen integreren 
in IPC lessen en 
technieklessen 

Uiteraard houden we u steeds 
op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. 

https://www.hiro.school/
mailto:mr@cruquiusschool.nl

