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Vandaag ontvangt u alweer het vierde ouderbulletin.
Via de mail en onze site brengen we u op de hoogte van het laatste nieuws en laten
ook allerlei nieuwtjes, wetenswaardigheden en informatie de revue passeren.
We wensen u alvast een fijn weekend!
Wist u dat?
De kinderen op zondag 11 november met hun lampion langs de deuren gaan? U dan weer versteld zult staan van
hun muzikale talenten?

Nieuws van de directie
ICT op Ter Borch. Wel even een dingetje!
De afgelopen twee jaar is er fors in ICT geïnvesteerd. Zo werd er een goed functionerend draadloos netwerk
aangelegd en kregen de groepen de beschikking over moderne digiborden. OBS Ter Borch is een redelijk grote
school, dus je spreekt dan over serieuze bedragen. Stap twee zou daarna komen in 2018…..
Voorbereiding
Ondertussen heeft het team van Ter Borch in de eerste maanden van het schooljaar drie studiedagen voor z’n kiezen
gekregen. Allereerst werden de resultaten van een ICT -scan besproken. Deze was vlak voor de zomervakantie
digitaal afgenomen.
Hieruit kwam een duidelijk beeld naar voren hoe het met de digitale
basisvaardigheden van de teamleden is gesteld. Daarmee bedoelen we dan de
vaardigheden m.b.t. het omgaan met digitale communicatiemiddelen,
mediawijsheid, internetvaardigheden, het gebruik in en buiten de les van
apparaten, software en toepassingen.
Zo kwam er een mooi overzicht van ieders vakinhoudelijke-, didactische -en
technologische kennis. Daarnaast kwam er een overzicht van individuele
scholingswensen en de attitude ten aanzien van ICT -gebruik in de dagelijkse
praktijk.
Scholing
In de daaropvolgende studiedagen werd er ingezoomd op de mogelijkheden van ICT-gebruik in de klas. Leerkrachten
bereidden gezamenlijk lessen voor. Een voorbeeld van zo’n opdracht tijdens een kleuter les:
Het thema is kritisch bewustzijn:
Bekijk op de site de filmpjes van Trickshots (nepfoto’s/fakefoto’s van dieren, zoals de fluitegel of de boomoctopus).
Ontwerp een les voor jouw leerlingen over kritisch bewustzijn. Zoek passende foto’s en filmpjes. Wat ga je in je klas
gebruiken en waarom en hoe? Let op: Voor kleuters bestaan deze dieren echt (magisch denken). Je kunt ze wel
kritisch laten nadenken. Bijvoorbeeld Wat eet dit dier? Waar leeft dit dier? Welke liedjes kan dit dier fluiten? Komt
het diertje ook bij ons voor?
Natuurlijk doen we al het nodige met de vaste computers en gebruiken we de software die bij de vorig jaar nieuw
aangeschafte methoden zit, maar we willen hierin een sprong voorwaarts maken. Mooi om te zien hoe enthousiast
de collega’s zijn geworden en wellicht heeft u erin de praktijk al iets van gemerkt!

Stichting Baasis
Vanuit stichting Baasis ontvangen we voor OBS Ter Borch in de maand januari
45 IPads voor de groepen 1 t/m 4 en 88 notebooks voor de groepen 5
t/m 8. Ook de leerkrachten ontvangen ieder een notebook.
In totaal lijkt het veel, maar gezien de grootte van de school betekent
dit, dat we 1 device ontvangen voor iedere 4 á 5 leerlingen.
Aan het werk!
Hiermee gaan we in februari aan de slag. Nadat we met de apparatuur ervaring hebben opgedaan v.w.b. inzet
tijdens de lessen, is het tijd voor een evaluatie. Gaan we dan op dezelfde manier door of willen we de ontwikkeling
dat er per leerling een apparaat beschikbaar is en wie gaat dat dan betalen? Kortom; mogelijkheden en vragen
genoeg. Wordt vervolgd!

Even voorstellen!
De vorige keer heeft u al kunnen kennismaken met een aantal nieuwe leerkrachten.
Vandaag stelt de laatste zich aan u voor t.w. juf Nadie Degenhart!

Sommigen van u heb ik al ontmoet, anderen zullen mij alleen hebben zien lopen.
Ik ben sinds dit schooljaar op woensdag en vrijdag werkzaam in groep 1/2b, de groep
waar juf Anne-Mareen op de andere dagen werkt. Ik werkte vorig jaar elders binnen
stichting Baasis en ben op die manier op OBS Ter Borch terecht gekomen. Ik ben 25 jaar,
samenwonend in Groningen. Naast mijn werk voor de klas volg ik nog een
schakelprogramma om de master orthopedagogiek aan de universiteit te gaan volgen. In
verband met wisselende drukte zal ik soms nog invallen en kunt u mij ook op andere
plekken in de school tegenkomen.
Tot nu toe bevalt OBS ter Borch ontzettend goed, ik kijk vol goede moed naar een fijn schooljaar uit!

Wat staat er op het Cultuurmenu?
Onze groepen 5 en 6 houden zich de komende tijd bezig met het project “Kijken is een kunst”!
Dit project gaat over begrijpend kijken: hoe lees je een beeld? Hoe word je oog als kijker gestuurd en waarom maken
mensen eigenlijk afbeeldingen van iets?
Kinderen worden door een gastdocent van het ICIO in de klas gestimuleeed om vanuit voorbeelden en gerichte
vragen hierover na te denken. Daarna brengen ze samen met hun leerkracht een bezoek aan museum
de Buitenplaats in Eelde.
Onder leiding van een museumdocent bekijken ze de kunstwerken, stellen vragen om zo te ervaren dat elk beeld een
eigen verhaal heeft.
Tijdens een tweede les in de klas worden de kinderen vervolegens uitgedaagd om in hun eigen mini-studio een beeld
dat iets over henzelf zegt te creeeren en te fotograferen.
Deze week startten de lessen in twee groepen 5. Hieronder een kijkje in groep 5B!

MRT-screening voor de groepen 2
Binnenkort verzorgen de buurtsportcoaches van Sport Tynaarlo een Motorische Remedial Teaching (MRT)screening voor alle kinderen van de groepen 2 van de basisscholen in de gemeente Tynaarlo. In deze brief kunt u
lezen wat de screening inhoudt en hoe u over de resultaten wordt geïnformeerd.
MRT-test
De coaches screenen volgens de verkorte MRT-test uit het
leerlingvolgsysteem van Stroes & van Gelder. Dit gebeurt door middel van 6
kleine spelopdrachten die de kinderen tijdens de reguliere gymnastiekles
uitvoeren. Na afloop wordt bekeken welke leerlingen onder het
leeftijdsniveau scoren. Deze resultaten worden besproken met de
groepsleerkracht(en). We vragen de groepsleerkracht om de resultaten over
te dragen en te bespreken met de ouders/verzorgers.
Doorverwijzing
Uit de resultaten kan het advies komen om een afspraak te maken met kinderfysiotherapeut of podoloog. Het
initiatief om een afspraak bij een specialist te maken, ligt bij de ouders.
Daarnaast kan het voorkomen dat we een aantal leerlingen in het voorjaar opnieuw willen screenen omdat de
resultaten op het moment van testen nog geen aanleiding zijn voor een doorverwijzing.
Waarom een MRT-test?
Kinderen met een bewegingsachterstand hebben moeite met bewegen. Hierdoor wordt
sporten minder leuk, omdat het niet lukt. Kinderen raken hierdoor achter en krijgen minder
zelfvertrouwen en een slechter zelfbeeld. Vaak vallen ze buiten de boot met spelletjes en
activiteiten. Het is zinvol om in een zo vroeg mogelijk stadium leerlingen op te sporen die een
achterstand hebben. Met MRT-training kan een kind gericht oefenen om die
bewegingsachterstand en de gevolgen daarvan in te lopen.
Nieuws van de MR
De voorzitter van de MR, Freddie Kootstra, is aan het einde van zijn eerste zittingstermijn van drie
jaar als ouderlid van de MR. Volgens de reglementen kan hij voor een nieuwe termijn worden
benoemd.
Freddie heeft van de huidige ouderleden de meeste kennis en ervaring, hij is dan ook voorzitter én vertegenwoordigt
de school in de MR van de stichting Baasis (GMR). Doordat er de afgelopen twee jaar in korte tijd drie nieuwe
ouderleden zijn bijgekomen, heeft hij deze taken op zich genomen. De huidige ouderleden ambiëren op dit moment
niet om al deze taken over te nemen. De MR zou het om die reden wenselijk vinden, wanneer de kandidaat ook
interesse heeft in een of meer van deze taken.
Mochten er ouders zijn die interesse hebben om zich kandidaat te stellen, dan kan er tot 24-11-2018 gesolliciteerd
worden door het sturen van een e-mail met een korte motivatie. Deze e-mail kan worden gestuurd naar
mr.terborch@stichtingbaasis.nl. Daarna zal er dan een verkiezing volgen. Voor meer informatie kan er contact
worden opgenomen met bovenstaand e-mailadres, of voor specifieke vragen met MR-lid Laurens Huisman (06
19582264)
De MR

Agenda:
11 november
school
17 november
21 november
28 november

Sint Maarten: lichtjes lopen in de wijken rondom
Open podium Vocaal, 10.00-17.00 uur
Voorspeelavond
OV-overleg
Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 23-11-2018

