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20 dec.

Kerstfeest

21 dec.

Laatste dag voor de vakantie

Een woord vooraf...
Het is alweer november en de dagen worden
kort, de ochtenden koud en de nachten zijn vol
Pieten-gedoe. Op school heerst in deze periode altijd een gezellige drukte. We hebben dit
schooljaar al wat mooie dingen achter de rug
met als hoogtepunt de afsluiting van onze 35jarige verjaardag met alle kinderen en het orkest van Pier K. Het was prachtig om te zien
hoe ongeveer 500 kinderen samen met een
stel professionele muzikanten op het schoolplein de ‘Bolero’ van Ravel ten gehore brachten! Geweldig ook dat onze kinderen dit muziekstuk voortaan altijd zullen herkennen!
Ook de ouderavond van 1 november was voor
alle aanwezigen een positieve ervaring. De ouders en leerkrachten die met elkaar in gesprek
gingen over Het Braambos, hebben de avond
als zeer waardevol ervaren. In de loop van dit
schooljaar zullen we dit zeker herhalen, met name in de ontwikkeling naar ons nieuwe (4jaren)schoolplan toe. Hierbij willen we de ouders van onze school betrekken en we hopen
op een grote(re) opkomst om met ons mee te
denken.
Rest mij nog om u met nadruk te wijzen op de
oproep voor vrijwilligers voor de TSO. Omdat
een aantal vrijwilligers heeft besloten om te
stoppen met de begeleiding zijn we dringend
op zoek naar enkele vervangers, voor één of
meer dagen per week. Dus bent of kent u iemand die ons TSO-team kan komen versterken,
dan horen we graag van u.
Ik hoop, samen met
het team, op een
mooie Sint- en Kerstperiode op het
Braambos!
John van Bemmelen
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Ouderportalen
We hebben dit schooljaar al een aantal keer aan u gevraagd om een account aan te maken voor
een portaal of app. Hoewel het soms wel wat gedoe is, zijn we blij dat u allen hieraan meewerkt.
We begrijpen dat het voor u niet altijd meer duidelijk is wat we waarvoor gebruiken.
MijnTSO.nl : hierin geeft u aan wanneer uw kind gebruik maakt van de overblijf en na elke maand
ontvangt u een persoonlijke factuur in de e-mail die u online kunt voldoen.
ParnasSys : het ouderportaal van ons administratiesysteem, hierin ziet u wanner uw kind absent is
geweest en na Cito-toetsen kunt u ook de resultaten van de toetsen inzien.
Ouderportaal op de website : in dit portaal kunt u oudergesprekken plannen en het nieuws en de
agenda van de groep inzien. Binnenkort zullen ook de nieuwsbrieven hier terug te vinden zijn.
SchoolAPP : App die is gekoppeld aan het Ouderportaal van de website. Hiermee kunnen leerkrachten u nieuwtjes, foto’s en snelle berichten sturen. Het is handig als alle ouders hier gebruik van
maken. Ook is de schoolkalender toegankelijk. Inloggen gaat met dezelfde gegevens als het ouderportaal.

Sinterklaasfeest

Ouderavond 1 nov.

Hij komt, hij komt….. de gezellige en spannende tijd van sinterklaas is aangebroken. De ouderraad is druk bezig met de sinterklaas commissie om deze dag weer tot een fantastische
feestdag te maken. Inmiddels heeft een grote
groep ouders (Hartelijk dank!) de school in sinterklaas sferen gebracht.

Donderdag avond 1 november zijn ouders met
leerkrachten in gesprek geweest over 5 onderwerpen die opvielen uit de ouder enquête. Na
een korte uitleg en presentatie van John van
Bemmelen over de verantwoordelijkheid van
school en ouders gingen we in kleine groepjes
in gesprek. Hierbij waren de gesprekken open
en prettig in een werkvorm waarbij er 5 kringetjes waren gemaakt en je van groepje naar
groepje kon lopen. Als je uitgepraat was wisselde je gewoon van kring. Een mooie manier om
met elkaar in gesprek te zijn.

Ouders en leerlingen van groep 5 tot en met 8
zijn druk bezig met surprises. Komt u de susprises bewonderen op dinsdagmiddag 4 december vanaf 14:50 uur in de lokalen?
We hopen dat het dit jaar eindelijk eens goed
gaat met de aankomst van sint(…). Elk jaar lijkt
er wel iets te zijn, waardoor het uiteindelijk
maar net goed gaat…. U bent uiteraard van
harte welkom op het plein bij de schoolwoningen op 5 december om 8.40 uur om te kijken
wat er dit jaar gebeurt.

Shirt sponsor gezocht
Wie wil onze school helpen met de aanschaf
van nieuwe sport shirts? De shirts die we bij
sport evenementen gebruiken zijn hard aan
vervanging toe. Wellicht kunt u, met uw bedrijf,
ons helpen met de aanschaf van nieuwe shirts,
waarbij het logo van uw bedrijf ook op de shirts
wordt gedrukt. Ziet u mogelijkheden?
Neem contact op met Marielle van Dooren –
m.vandooren@braambos.nl .

GGD flits feestdagen
Sinterklaas, een kinderfeest
en een positief feest. Voor
veel kinderen levert deze
periode ook stress op omdat er zoveel op ze af
komt. Tegenwoordig begint deze periode voor
sommigen al vanaf Halloween en Sint Maarten.
Op de website van de GGD kunt u terecht
voor tips om deze periode zo gezellig mogelijk
met elkaar door te komen.
Is uw kind erg stressgevoelig en maakt u zich
daar zorgen over? U kunt altijd een gesprek
met de jeugdarts, verbonden aan de school
van uw kind, maken om uw zorg te bespreken.
Een afspraak maken kan via 023-7891777 op
werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00
uur.
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Sint Maarten terugblik

Coderen terugblik

Op vrijdag 9 november liepen de kinderen
van groep 1 t/m 4 en de peuters van de
Hasselbraam door onze school om het
feest van Sint Maarten te vieren. In de klassen is verteld wie deze soldaat was en wat
hij heeft gedaan… weet u het nog?

In de week van 5 november was het in alle
groepen een drukte van belang; overal waren
kinderen in circuit vorm bezig met opdrachten
om te begrijpen wat coderen inhoud. Het startte met de hilarische opdracht dat de juf even
een robot werd en een boterham met vlokken
wilde maken. Elk stapje moesten de kinderen
bedenken, anders ging het echt “fout” en
werd er, in plaats van een lekkere belegde boterham, een grote troep gemaakt.

https://schooltv.nl/sint-maarten-bisschopdie-deelde-met-de-armen

Op youtube is een grappig filmpje te zien wat
vergelijkbaar is met wat onze leerkrachten hebben gedaan…. (Exact Instructions Challenge
| Josh Darnit )
We willen alle ouders die ons hebben geholpen
met de activiteiten in deze week van het coderen, hartelijk bedanken.

Kerstmis vooruitblik
We gaan de advent tijd tegemoet.
Trefwoord, onze methode voor levensbeschouwing, heeft deze periode de volgende
bijbel verhalen;
Jesaja 5, 6, 7, 10, 11 over dromen; wat zijn dromen, wat doen dromen, welke dromen hebben we over de wereld?
Het thema van de kerstviering is ‘Iedereen telt
mee’. In dit thema staan de kinderen stil bij de
vraag wat het voor de mens betekent om
mee te tellen in een groep. Daarbij worden zij
zich bewust van de spanning die ontstaat
wanneer mensen niet volwaardig meetellen
terwijl ieder mens daar recht op heeft. Ze denken na over de extra aandacht die gegeven
wordt aan kwetsbare groepen in onze samenleving
Daarna gaan we verder met het thema mee
tellen. Daarvoor worden verhalen uit Lucas 1
en 2 gebruikt.

Vanuit het Kerstthema ‘Iedereen telt mee’ en
onze wens om als school om te zien naar anderen in de samenleving, willen we dit jaar een
bijdrage doen aan
de voedselbank.
Daarom vragen we
u in de weken voor
kerst in de klas een
product te doneren
aan de Voedselbank. Meer informatie volgt spoedig.
Op donderdag 20 december vieren we het
kerstfeest. We starten de schooldag met een
gezamenlijke viering in de gymzaal. Deze dag
doen we allerlei kerstworkshops met de kinderen. ’s Avonds is iedereen op school voor
een sfeervol uurtje, waarbij de kinderen zelf iets
mee mogen nemen om gezamenlijk van te
smikkelen. Voor alle ouders is er gelijktijdig een
moment om samen wat te drinken. De exacte
tijden krijgt u nog via een aparte uitnodiging.
De vrijdag na de Kerstviering is er de hele dag
gewoon school en sluiten we de periode met
elkaar af.
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Gevonden voorwerpen

Oproep TSO
medewerkers
Het Braambos zoekt
medewerkers voor de leukste
TSO!!

Wie belt er met mij?
Schoenen, tassen, jassen, truien en broeken
zoeken hun eigenaar.

* U bent in de schoolweken 1 tot 4 dagen
beschikbaar tussen 11.45 en 13.15 uur
* U ontvangt een vrijwilligersvergoeding
van € 10,00 per keer
* U betaalt op de dag dat u bij de TSO
werkt geen overblijfkosten voor uw kind
(eren)
* U kunt deelnemen aan trainingen (zoals
PBS, Kinder-EHBO e.d.)
Op deze manier bent u op een leuke
manier betrokken bij de school!

Openen wij je fiets/huis/ auto?

Voor vragen of aanmeldingen kunt u
contact opnemen met
Esther Nederlof // TSO Coördinator
Tel.nr.: 06-28979051
Mailadres: e.nederlof@braambos.nl

Als de gevonden voorwerpen in december
nog niet zijn meegenomen, gaan we ze wegbrengen.

Ouderraad oproep

Schoolplein

We hebben een fantastische groep ouders die
onze school helpen met alle leuke activiteiten.
Echter; de groep ouders die ons helpen met zo
heel veel werk is niet zo heel groot. Met de uitspraak “vele handen maken licht werk” doen
we daarom de oproep: kom helpen en meedenken bij de ouderraad. Je bent ook welkom
als je maar af en toe kan.

Het lijkt alsof er niets gebeurt met de plannen
voor het nieuwe schoolplein maar dat is gelukkig niet waar. De tuinarchitect is druk bezig met
een ontwerp om meer groen op het Juf Fabelplein aan te brengen. Uitvoering kan helaas
pas weer in het voorjaar.

Voor vragen, ideeën en aanmeldingen mail
naar or@braambos.nl – Wendy Klein

Bij de Johan Cruijff foundation ligt onze tekening voor extra belijning op en om het voetbalveld maar helaas kan deze coating ook pas in
het voorjaar aangebracht worden. Nog even
geduld dus.

Opbrengst Kinderpostzegels
Om het jaar doen onze leerlingen van groep 7 en 8 mee aan de verkoop
van de Kinderpostzegels. Dit jaar hebben onze leerling met elkaar voor
een bedrag van € 12576,- aan kinderpostzegels verkocht. Een prachtige
opbrengst en een groot compliment aan onze toppers.
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PBS herhaling
Op school werken wij met School Wide Positive Behavior Support (SW-PBS) en Kanjertraining. PBS is
een methode om meer rust in de school en op het plein te creëren waardoor we met meer plezier
en met een beter resultaat onderwijs kunnen geven. De gedragsafspraken die we de kinderen binnen PBS aanleren zijn allemaal terug te leiden naar de kernwaardes van het Braambos
Veiligheid
Ontwikkeling met plezier

Respect/samen
Verantwoordelijkheid

Binnen deze waardes leren we de kinderen positieve gedragsverwachtingen aan. Een voorbeeld:
in plaats van ‘niet rennen in de gang’ leren we de kinderen de gedragsverwachting ‘we lopen rustig in de gang’. Deze gedragsverwachting hoort bij de kernwaarde veiligheid. Wanneer de hele
groep aan deze gedragsverwachting voldoet verdienen ze een geel muntje. Deze muntjes worden
opgespaard tot een afgesproken totaal en dan krijgt de klas een beloning in de vorm van een leuke activiteit. Deze school brede afspraken herhalen we regelmatig in de klassen.
Naast deze positieve aanpak hebben we ook afspraken gemaakt over het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Helaas hebben we hier soms mee te maken in school. In eerste instantie
volgen we bij grensoverschrijdend gedrag door leerlingen de correctie-procedure van PBS. Leerlingen krijgen hierin de keuze hun gedrag te veranderen (te stoppen) of de consequentie voor hun
grensoverschrijdend gedrag te accepteren. Natuurlijk hopen we dat het inzetten van het stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag niet nodig zal zijn. Maar om te zorgen voor een veilig en leervriendelijk klimaat in de groepen, is het prettig om hierop terug te kunnen vallen.
Pesten valt ook onder grensoverschrijdend gedrag. Onze aanpak omtrent pestgedrag is in eerste
instantie preventief. Door middel van klassengesprekken, rollenspelen en sociogrammen proberen
we pestgedrag te voorkomen. Mocht er desondanks toch sprake zijn van pestgedrag, dan wordt er
gesproken met het kind dat gepest heeft en zijn/ haar ouders . Er wordt gesproken met het kind en
ouders dat gepest wordt. Er wordt gesproken met de klas of de groep kinderen die het betreft.
Deze lessen van PBS richten zich voornamelijk op het gedrag in de gangen, op het plein en in de klas. Daarnaast
geven we ook lessen in sociale vaardigheden. In groep 1
t/m 5 gebruiken we hiervoor de methode Kanjertraining
en in groep 6 t/m 8 lessen van PBS. Deze lessen zijn bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren.

Colofon

Adres:
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Schoolkrantartikel ZIEN! Leerjaar 1-4/5-8

ZIEN! op school

Sanne is een meisje dat rustig en stil haar
gang gaat. Ze valt niet zo op. Sanne doet
goed mee met de lessen en kan goed
doorwerken. Ze laat zich niet zomaar
afleiden. In de groep heeft ze niet veel
contacten. Daar lijkt ze
tevreden mee. Op het oog een
lief meisje dat zich rustig een weg baant in
de groep. Of zou ze toch wel wat extra
ondersteuning kunnen
gebruiken in het omgaan met
leeftijdgenoten en met zichzelf?

Aandacht voor het sociaalemotioneel functioneren
van kinderen: waardevol!

Faris is een populaire jongen. Hij maakt
gemakkelijk contact en is geliefd bij de
kinderen in de groep. Hij heeft veel leuke
ideeën. Faris vindt het wel lastig om samen
te werken. Hij wil graag zijn eigen plan
uitvoeren en heeft niet altijd zin in de
plannen van een ander. Er kunnen
makkelijk conflicten ontstaan, omdat Faris
het wel eens lastig vindt om zich te
beheersen. Ruzies zijn ook weer snel
opgelost, want Faris vindt het vervelend als
hij ruzie heeft.

Verder kijken met ZIEN!
Twee kinderen in groep 4. De één vraagt weinig aandacht, de ander vraagt meer aandacht. Gaat het
goed met hen? Hebben ze misschien extra ondersteuning nodig of ontwikkelen ze zich goed genoeg
met de begeleiding die wordt geboden? Hun leerkracht kan deze vraag hebben, net als u die mogelijk
heeft over het functioneren van uw kind. Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. Een rustig
meisje dat goed meekomt in de groep en een leuke jongen die veel vrienden heeft en daar ook wel eens
ruzie mee maakt. Toch is het voor deze kinderen wel goed als de leerkracht eens verder kijkt. Dat kan
met ZIEN!.
ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de leerkrachten. Aan de hand
van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotioneel functioneren van een kind in kaart brengen.
Erna volgen suggesties voor de leerkracht over hoe hij de groep of een kind extra zou kunnen
ondersteunen.
Kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen ook zelf een vragenlijst invullen. Door hun
antwoorden krijg je als leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het zijn omgeving,
de omgang met zijn klasgenoten of de leerkracht beleeft. Dat is heel waardevol. Het vormt vaak ook de
aanleiding voor een mooi gesprek: waarover ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij
daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?
Daarnaast kan een school ook een vragenlijst voor ouders of verzorgers gebruiken. Zo ontstaat
er een breed beeld van het functioneren van een kind, thuis en op
school.

1

Betrokkenheid, welbevinden en vijf sociale
Betrokkenheid en welbevinden worden als
vaardigheden
voorwaardelijk gezien om te kunnen
ZIEN! stelt de leerkracht vragen over zeven aspecten. Dat
ontwikkelen. U kunt het zich wel voorstellen:
zijn Betrokkenheid en Welbevinden en de vijf sociale
als je niet lekker in je vel zit, bijvoorbeeld
vaardigheden: Sociaal initiatief, Sociale flexibiliteit,
omdat je vaak hoofdpijn hebt, of omdat je
Sociale
autonomie,
Impulsbeheersing
en
thuis met verdrietige dingen te maken hebt,
Inlevingsvermogen.
dan lukt het niet zo goed om te leren of om
Bij Betrokkenheid (BT) gaat het om de innerlijke
met andere kinderen om te gaan. Het is dan
gerichtheid op een taak. Denk aan plezier en
belangrijk dat eerst samen met het kind en u
belangstelling. Vooral concentratie op het werk is duidelijk
als ouder gekeken wordt wat er gedaan kan
te zien. Het kind laat zich niet zomaar afleiden, ook al is
worden om de betrokkenheid en het
er bijvoorbeeld drukte van andere kinderen om hem heen.
welbevinden te verbeteren.
Welbevinden (WB) betekent het ‘zich thuis
voelen’ en ‘zichzelf kunnen zijn’. Het kind toont een blijde en levenslustige indruk.
Wanneer én door het kind én door anderen in zijn omgeving het contact als prettig wordt
ervaren, is er balans tussen hoeveel ruimte het kind inneemt én hoeveel ruimte het geeft aan een ander.
Er zijn twee ruimtenemende vaardigheden: Wanneer een kind op een ander kind afstapt, toont
het kind sociaal initiatief (SI). Het kan contact maken met andere kinderen en durft uit zichzelf iets te
vertellen. Eigen keuzes maken en voor jezelf opkomen, dat is sociale autonomie (SA). Beschikken
over ‘eigenheid’ bevordert namelijk dat je bij je eigen keuzes kunt blijven, de groepsdruk kan weerstaan
en niet al te afhankelijk bent van wat anderen van je vinden.
Er zijn drie ruimtegevende vaardigheden: Sociale flexibiliteit (SF) is een vaardigheid die
belangrijk kan zijn om bijvoorbeeld goed te kunnen samenwerken met andere kinderen. Het kind is in
staat om een compromis te sluiten en kan zijn eigen plan loslaten als dat nodig is. Teleurstellingen horen
erbij, maar het kind kan zich over de teleurstelling heen zetten.
Wanneer een kind eerst denkt en daarna doet, dan laat hij zien dat hij controle heeft over zijn
eigen gedrag. Dit wordt impulsbeheersing (IB) genoemd. Hij vraagt weinig aandacht en kan zich goed
aan de regels houden. Dat je je impulsen kunt beheersen, werkt positief door op vriendschappen. Het
samenwerken verloopt soepeler en conflicten en ruzies worden sneller opgelost.
Een kind met inlevingsvermogen (IL) is in staat om zich te verplaatsen in de ander en kan zijn
gevoelens daarop afstemmen. Een kind dat zich inleeft in de ander, laat merken dat het oog heeft voor
anderen. Het weet wanneer andere kinderen hulp nodig hebben. Het tonen van deze vaardigheid draagt
doorgaans positief bij aan het groepsklimaat.
De zeven ZIEN!-aspecten beïnvloeden elkaar. Een jongen die niet goed zijn impulsen kan
beheersen en daardoor veel conflicten heeft, zal minder goed vriendjes maken. Kinderen in de groep
zullen hem misschien gaan mijden. Hierdoor kan het kind zich minder gelukkig voelen en gaat zijn
welbevinden omlaag. Een meisje dat erg vasthoudt aan haar eigen ideeën en het moeilijk vindt om deze
los te laten, zal veel moeite ondervinden bij het samenwerken en samenspelen. Die jongen die alles
maar goed vindt en niet zo vaak zijn eigen mening geeft. Durft hij wel zichzelf te zijn? En is hij hier
gelukkig mee?
De vijf sociale vaardigheden van ZIEN! zijn nodig om levensbelangrijke sociale taken uit te
voeren. Het zijn bekwaamheden die echt nodig zijn om: aansluiting te vinden bij een groep,
vriendschappen te sluiten en te onderhouden, om te gaan met ruzies en conflicten, elkaar te helpen en
te kunnen samenwerken en samenspelen.

Sanne en Faris als voorbeeld
Terug naar Sanne en Faris. De leerkracht heeft de vragen ingevuld en ZIEN! heeft van beide kinderen
een profiel gemaakt. Daarbij geeft een lang balkje aan dat er sprake is van een hoge score, en een kort
balkje ziet op een lage score. Als het balkje ongeveer tot de helft van het vakje is ingekleurd, laat het
kind het gedrag net zo vaak zien als andere meisjes of jongens van ongeveer dezelfde leeftijd.

Sanne toont een hoge betrokkenheid; welbevinden is echter lager dan
gemiddeld. Sociaal initiatief toont Sanne niet veel.
Ze is flexibel en durft soms best te zeggen wat ze ervan vindt. Haar
impulsbeheersing is goed en met een beetje aanmoediging is Sanne een
behulpzaam meisje. Op het eerste gezicht lijkt het dat het met Sanne wel
goed gaat, maar toch lijkt ze niet echt blij te zijn. Zou het zijn dat ze misschien
meer vriendinnetjes wil hebben, maar niet goed weet hoe ze dit moet
aanpakken? Met een beetje hulp van de leerkracht kan Sanne leren hoe ze
op een goede manier contact kan maken met andere kinderen. Hierdoor kan
zij meer contacten in de groep krijgen. Hierdoor zou zij beter in haar vel
kunnen gaan zitten.

Faris toont een goede betrokkenheid en zit lekker in zijn vel. Hij heeft veel
vrienden en maakt gemakkelijk contact. Hij is niet zo flexibel en doet eerst
iets voordat hij nadenkt. Hierdoor heeft hij regelmatig conflicten. Hij is in staat
om dit meestal zelf op te lossen. Faris is aanwezig in de groep. Doordat hij
regelmatig conflicten heeft, zou de leerkracht kunnen zeggen dat Faris moet
leren om zichzelf beter te beheersen. Maar heeft Faris wel echt
ondersteuning nodig? Hij voelt zich goed, zijn werk lijdt er niet onder en hij
heeft veel vriendjes. Bovendien is hij best in staat om een ruzie zelf op te
lossen. De leerkracht besluit om het zo te laten. Ondersteuning geven kan
altijd nog wanneer Faris eronder lijdt of wanneer andere kinderen erdoor in
het gedrang komen.

ZIEN! ondersteunt de leerkracht
De leerkracht heeft met ZIEN! een middel in handen dat hem helpt om de signalen die kinderen afgeven
op te vangen. Hierdoor is hij in staat de kinderen in zijn groep beter te begrijpen. Doordat ZIEN! de
leerkracht ook suggesties geeft voor ondersteuning, kan de leerkracht de groep, een groepje kinderen
of een kind een stapje verder helpen wanneer er behoefte is aan hulp.

ZIEN!-leerlingvragenlijsten en veiligheidsbeleving.
Twee keer per jaar wordt aan alle kinderen van groep 5 tot en met 8 gevraagd om vragenlijsten in te
vullen. Gelukkig zien we vaak dat wat kinderen zeggen of hoe ze dingen vinden of hoe ze zich gedragen,
overeenkomt met wat de leerkrachten zien. Soms komt er door de vragenlijsten toch meer informatie
boven tafel die kan helpen om een kind nóg beter te begeleiden. Bijvoorbeeld als een kind er redelijk
ontspannen uitziet, maar zelf aangeeft zich heel onzeker te voelen, of het gevoel heeft weinig vriendjes
te hebben. Of een kind dat aangeeft dat hij het gevoel heeft dat de meester of juf hem niet zo goed
begrijpt, of dat hij zich op het plein niet veilig voelt.

Het kan ook dat de leerlingvragenlijst laat zien dat een kind (nog) weinig beseft hoe zijn gedrag
overkomt op anderen. Stel dat een kind het moeilijk vindt om zich aan de regels te houden, en daarom
vaak bijgestuurd wordt. Als het dan aangeeft dat het zich altijd aan de regels houdt, dan kun je als
leerkracht met het kind in gesprek om hem te helpen een reëel beeld van zichzelf en zijn gedrag te
krijgen. Werken aan doelen heeft immers alleen effect als een kind zelf gemotiveerd is om ergens aan
te werken!
De uitkomsten van de vragenlijsten worden ook gebruikt om aan de inspectie voor het onderwijs
te laten zien hoe de kinderen de veiligheid op school beleven. De inspectie stelt als eis dat iedere school
minstens één keer per jaar onderzoek hiernaar doet en dat er, als daar aanleiding toe is, acties worden
ondernomen. Omdat wij het heel belangrijk vinden dat iedereen op school zich veilig voelt, vinden we
het positief dat de inspectie ons hierop bevraagt. De inspectie krijgt trouwens geen informatie over
individuele leerlingen te zien. Alleen gemiddelde scores op schoolniveau.
Wilt u meer weten over ZIEN!? Neemt u dan eens een kijkje op www.zienvooronderwijs.nl.

