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Nieuws uit CBS Het Kompas 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
De herfst is nu echt begonnen. Was het eerst droog en warm, nu is het nat en fris geweest. 
Goed voor de natuur.  
 
We ontmoeten de kinderen dagelijks weer op school. Voor sommigen was het wennen, voor 
anderen als vanouds. We werken samen om uw kind verder te ontwikkelen en steeds meer 
zichzelf te leren kennen wie hij/zij is en wat hij/zij kan. Dat doen we o.a. met het 
projectonderwijs waarbij er opdrachten eerst via de favoriete intelligentie opgepakt kan 
worden. Zelfevaluatie bij zowel het leeronderwijs als het sociale onderwijs is zeer belangrijk. 
Zo leer je jezelf steeds beter kennen. En heel belangrijk: Leren doe je door het maken 
van fouten. Fouten maken mag dus! Dan ga je nadenken hoe het dan wel kan en is er 
ontwikkeling. Het gaat om het persoonlijk leren. De enige met wie je kan vergelijken ben 
jezelf: persoonlijke groei. Dat wordt nogal eens vergeten, waardoor onderwijs op een 
competitie gaat lijken. Natuurlijk toetsen we. Het is belangrijk voor de leerkracht om te 
weten of het onderwijs aangeslagen is en waar nog oefening nodig is. 
 
De kinderen hebben in de klassen hun eigen ouders mogen informeren over het werken in 
de klas. Als je het zelf weet uit te leggen, snap je het zelf het beste. We zijn blij dat ouders 
gehoor gegeven hebben om op school te komen zien waar hun kind mee bezig is dit 
schooljaar. Het is van onze kant uit voor herhaling vatbaar. 
 
In de week van 17 oktober zijn de eerste 
gesprekken over het welbevinden van uw 
kind. We gebruiken nu van de IEP de 
vragenlijsten over het sociaal-emotioneel 
welbevinden van uw kind. Voor de kinderen 
van groep 3 en 6 is er ook nog een 
luistergesprek. U kunt hier verderop in de 
nieuwsbrief meer over lezen. 
 
In groep 1-2 is Arthur aan het inlopen. Hij 
wordt bijna 4 jaar. Welkom! Een fijne tijd bij 
ons op school toegewenst. 

 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch   
 

 
 
                     

 

 

http://www.cbshetkompas-ajp.nl/
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Personeel en kinderen 
  

Juf Hiddeke is tijdelijk afwezig na een voetoperatie. We hopen op een spoedig herstel. 
                 

Zending - schoenendoosactie 
 

Denkt u nog aan het vinden van een schoenendoos? Het versieren van de doos doen we 
thuis. Dit kan ook per gezin. 
 
We sparen met de zending voor het verzenden van de schoenendozen. We hopen zoveel 
mogelijk kinderen blij te maken. Voor het verzenden van de dozen is €5 per doos nodig. Alle 
beetjes helpen. Dit is een zichtbaar, tastbaar doel voor de kinderen. Fijn als we allemaal 
meesparen, ieder naar zijn/haar vermogen. Elke maandag mag uw kind iets in het 
zendingspotje stoppen. 
 
De folder over actie schoenendoos ontvangt u rond de herfstvakantie. 
 
 

Uit de MR vergadering van 22 september 
 

- Er is contact met de wijkagent n.a.v. de verhalen over pesten in Sint Philipsland door 

een groepje kinderen. 

- Er waren geen tegenkandidaten voor Miranda en Gert-Jan. Daarmee zijn zij herkozen 

voor een volgende periode. Gefeliciteerd! 

- Op de website staat een link naar ‘Scholen op de Kaart’. Net als op de website vindt u 

daar info over onze school. 

- Scholing:  

* Juf Janneke van groep 1-2 en juf Annemieke van groep 6-7-8 volgen rekenscholing 

‘Met sprongen vooruit’. De mb. leerkrachten hebben dit al eerder gedaan. 

* Juf Adrianne volgt Jenaplan scholing als IB-er en diverse verdiepingscursussen 

omtrent hoogbegaafdheid. 

*Juf Cokky is dit schooljaar een aantal dagen afwezig voor studie herregistratie 

schoolleider. 

- Coronaplan Kompas heeft instemming van de MR. 

- De MR is blij met de leesmethode Lijn 3. 

- De nieuwe opzet van informeren in de klassen door de leerlingen heeft een goede 

ontvangst. 

 

 

 

http://www.cbshetkompas-ajp.nl/
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Privacy 
 

Heeft u de toestemming voor plaatsing foto’s al bekeken en ev. aangepast via Parro? 

 

Dit kunt u via de volgende stappen doen: 

1. Onder acties (onder de groepen) vindt u de Privacy-voorkeuren. 

2. Tik op Privacy-voorkeuren. 

3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter 

het kind. 

 
 

Leerlingvolgsysteem IEP 
Nieuwe naam en opzet Luister- en ZIEN gesprekken 

 

In de week van 17 oktober vinden de eerste gesprekken van dit schooljaar plaats, tot nu toe 
bij u bekend als de ‘Luister- en Ziengesprekken’. Een gecombineerd ‘luister- en Zien’ gesprek 
vond plaats als uw kind in groep 3 en groep 6 kwam of voor het eerst in de midden- of 
bovenbouw kwam. Zat uw kind al langer in de midden- of bovenbouw dan werd alleen het 
tweede deel van het gesprek gevoerd.  Dit schooljaar gaat e.e.a. veranderen. 
Het luisterdeel blijft nagenoeg hetzelfde. Wanneer uw kind voor het eerst in groep 3, groep 
6 of nieuw in de middenbouw of bovenbouw is, voeren wij het luistergesprek met u en 
vanaf groep 6 ook met uw kind. Dit gesprek zal worden gestuurd door uw inbreng en dat 
van uw kind. 
 

http://www.cbshetkompas-ajp.nl/
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Vanaf dit schooljaar zal de opzet van het Ziengesprek anders zijn. De ‘Zien’  
gesprekken worden vervangen door “Hart en Handen’ gesprekken. We werken met 
een nieuw programma om de sociaal-emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatief 
vermogen van uw kind in kaart te brengen. In plaats van het programma ZIEN gebruiken we 
nu het programma ‘Hart en Handen’ van IEP (Inzicht Eigen Profiel) van bureau ICE. Wij 
gebruiken van hen ook de eindtoets voor groep 8.  
Eind vorig jaar hebben we voor het eerst de niet-methodetoetsen  (‘Hoofd’) gebruikt van 
IEP.  Ook probeerden we Hart en Handen uit. Daar gaan we nu mee verder.  Het mooie van 
dit programma is dat kinderen niet worden vergeleken met klasgenoten of landelijk 
gemiddeldes, maar dat er gekeken wordt naar hun eigen groei en ontwikkeling t.o.v. het 
vorige meetmoment. Deze groei wordt weergegeven in een zgn. ‘talentenkaart’.  Voor meer 
info kunt u ook het volgende filmpje bekijken: https://youtu.be/feBgpoFW0aU 
  
Een gesprek met u over uw kind wordt een gesprek met u én uw kind (vanaf 
groep 6). Waar we voorheen gewend waren om als volwassenen te spreken over de 
ontwikkelingen van uw kind, merken we dat het  heel prettig is om het gesprek juist samen 
mét uw kind te voeren. Uw kind ervaart dat ouders en leerkracht samen luisteren naar 
zijn/haar verhaal, samen kijken naar zijn/haar ontwikkeling, samen vertrouwen uitspreken en 
samen meedenken hoe iets anders zou kunnen. Dit open gesprek met elkaar maakt dat uw 
kind zich van beide kanten gehoord en begrepen voelt en dit komt de veilige ontwikkeling 
ten goede.  Er kan snel overgegaan worden tot actie, omdat we allemaal bij het gesprek 
aanwezig waren en er geen extra terugkoppeling meer hoeft plaats te vinden.  
We verwachten daarom dat alle kinderen vanaf groep 6 bij de gesprekken 
aanwezig zullen zijn om samen de talentenkaart te bekijken, te bespreken en na 
te denken/afspraken te maken over eventuele acties.  
 
(Let op: mocht u iets specifieks willen bespreken zonder bijzijn van uw kind, geef 
dit dan vooraf even aan. Dan plannen we daar tijd voor in).  
 
Na uitnodiging kunt u zich via Parro inschrijven. 
 
Speciaal voor ouders die ook een luistergesprek voeren (groep 3 en 6 en nieuwe 
leerlingen):  
 
Het principe van een luistergesprek is dat u/uw kind vertelt en de leerkracht luistert en 
vraagt. Wat verwachten jullie van dit schooljaar? Wat houdt jullie bezig? Wat heeft uw kind 
nodig om tot leren te komen? Ook kunnen er vragen gesteld worden over zaken die jullie 
bezig houden en kunnen verwachtingen en verantwoordelijkheden worden uitgesproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbshetkompas-ajp.nl/
https://youtu.be/feBgpoFW0aU
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Corona 
 

Het coronavirus laat weer van zich spreken. Met klachten die op corona lijken kunnen de 
kinderen een zelftest doen. Let op: Vaak geeft de test bij de tweede dag van de klachten 
nog een negatief resultaat. Test daarom later nog een keer op bv. de vierde/vijfde dag van 
de klachten. Laten we zorgzaam zijn naar elkaar toe. Op school zijn zelftesten te verkrijgen. 
 
Elke school heeft een coronaplan opgesteld voor de eigen school. Dit plan heeft instemming 
nodig voor 1 oktober van de MR. De basis is opgesteld door het ministerie van onderwijs. 
Het doel is om de school zo lang mogelijk open te houden. Hiervoor moet wel 
onderwijspersoneel voor aanwezig zijn. Ons plan is door de MR goedgekeurd.  
 
  
   

 
 
Er zijn vier fases. Het ministerie bepaalt welke fase er landelijk geldt. Bij een onverwachte 
uitbraak op school bepaalt de GGD welke maatregelen er op een bepaalde school nodig zijn. 
 
Bij elke fase komen er maatregelen bij. De al eerder ingestelde maatregelen blijven van 
toepassing. 
 
Samenvatting:  
Bij fase donkergroen (huidige fase) zijn er de algemene hygiëne regels: o.a. handen 
wassen, ventileren. Alle leerkrachten en leerlingen zijn op school. 
Bij fase lichtgroen is er extra aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid. 

http://www.cbshetkompas-ajp.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/07/01/sectorplan-corona-primair-en-voortgezet-onderwijs
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Bij fase oranje mogen ouders niet op het plein en in de school komen. Contacten gebeuren 
online of telefonisch. Groepen mogen niet vermengen en is er tijdelijk een continurooster. De 
leerkrachten houden onderling afstand. Het gebruik van mondkapjes wordt aangeraden voor 
kinderen van groep 6 t/m 8. De leerkrachten dragen een mondkapje in de centrale ruimtes. 
Bij fase rood mogen halve groepen naar school.  
Door het geringe aantal kinderen streven we ernaar dat groep 1 t/m 5 gewoon dagelijks 
maar school kan gaan. De bovenbouw zal verdeeld worden; elke groep gaat minimaal 3 
dagen naar school. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de aanwezigheid van 
leerkrachten. 
 
Als er geen leerkracht van de groep aanwezig is, zijn de kinderen van die groep thuis. Alleen 
noodopvang is dan mogelijk (mits er voldoende personeel is). Het thuisonderwijs zal zo snel 
mogelijk opgestart worden met huiswerkopdrachten en digitaal waar mogelijk. Er zal niet 
vanzelfsprekend digitaal onderwijs zijn. We werken met vragenuurtjes. Het schoolonderwijs 
heeft voorrang. Van leerkrachten wordt alleen het mogelijke gevraagd. En… ziek is ziek. 
 
Daarom a.u.b.: Wees alert. Houdt uw zich aan de geldende regels rondom Corona, 
maak gebruik van de zelftesten en houdt uw zieke kind thuis om verdere 
besmetting te voorkomen. 
 
 
 

Leerlingenraad 
 

We hebben een nieuwe leerlingenraad. 
Dit schooljaar denken Youp, Joost en Rhodé mee met de school om leerlingenzaken te 
verbeteren. 
 

 
 

http://www.cbshetkompas-ajp.nl/
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Belangrijke data  
 
12 oktober    GMR 
13 oktober  Leerlingenraad. LR kinderen eten op school in de personeelskamer. 
Week van 17 okt.  Luister- en Hart en Handen gesprekken. Inschrijven via Parro. 
14 oktober   Boekenruilmarkt 
24 okt. t/m 21 okt. Herfstvakantie 
Week van 06 nov Week van de mediawijsheid bb 
08 november  Nationaal schoolontbijt. Kinderen ontbijten op school. 
16 november  Dankdag. School gesloten. 
22 november  Leerlingenraad 2. LR kinderen eten op school in de personeelskamer. 
24 november  Studiemiddag. De kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur. 
05 december  Sinterklaas 
15 december  MR Kompas 
22 december  Kerstviering overdag 
23 dec. t/m 06 jan. Kerstvakantie 
 
 

Foto’s  
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