Beste ouders,
Hierbij de 3e nieuwsbrief met de nodige, belangrijke informatie.

Themadag/kamp: wie is ‘t?/Wie is de mol? maart 2018
Een zeer geslaagde themadag/kamp waarbij de kinderen d.m.v. allerlei speuractiviteiten het juiste
antwoord moesten zoeken. De allerjongste kinderen moesten o.a. typische Nederlands en Vlaamse
woorden raden, de middengroep was supersnel in het opduiken en uitbeelden van de juiste
spreekwoorden en de VO leerlingen moesten o.a. gedichtregels onthouden en overdragen terwijl ze een
hindernisbaan moesten afleggen.
Het avondprogramma was gevuld met een film van “Mees Kees op kamp”, kampvuur en het
weerwolvenspel. Daarna viel iedereen heerlijk in slaap in zijn eigen tent. Zowel alle kinderen als de
themadagcommissie waren erg enthousiast, dus wat ons betreft houden we deze themadag/kamp er in!!

*meer foto’s staan op www.dekraanvogelkampala.com en/of facebook: ntc de kraanvogel

Regioconferentie NTC-scholen en NOB
Op 16, 17 en 18 maart zijn we met het voltallig team naar de regioconferentie geweest in Kigali. In totaal
waren 18 leerkrachten en/of directeuren bij aanwezig en 2 mensen van het NOB. Een inhoudelijk goed
gevuld programma waar aandacht was voor o.a. onderwijsvernieuwing, richting 3 leerlingen,
volwasseneducatie, toetsing, leerlingvolgsysteem, en culturele verschillen tussen Belgie en Nederland. Met
een heleboel, nieuwe, bruikbare tips en een groter netwerk binnen ons eigen vakgebied zijn we er weer
tegen aangegaan hier in Kampala. Het was voor ons een unieke gelegenheid om kennis met elkaar te delen
om zo de kwaliteit van ons onderwijs te blijven monitoren, borgen en verbeteren.

Subsidie & kwaliteitsimpuls
Eerder hebben we u al verteld dat de leerlinggebonden subsidie weer terug zal keren. Deze subsidie zal
naar verwachting rond de zomerperiode worden toegekend. De exacte voorwaarden zijn nog niet helemaal
verfijnd, maar alle gelden die hiervoor vrij komen zullen geheel ten goede komen van onze leerlingen.
Daarnaast biedt NOB alle aangesloten scholen de mogelijkheid om een eenmalig financiële bijdrage aan te
vragen voor schoolzaken en –projecten die de kwaliteit van het onderwijs versterken. Voor eind mei 2018
moet een aanvraag worden ingediend. Aangezien onze methode voor lezen, “de leessleutel”, al behoorlijk
verouderd is, niet echt aanspreekt bij de leerlingen, en met name het inbedden van (dubbele) klanken
onvoldoende aan bod laat komen, willen we hier verder in investeren. We zijn ons nu aan het verdiepen
in twee methodes: “Lijn 3” en “Veilig Leren Lezen”, en hopen op korte termijn een weloverwogen besluit
te nemen.

21 april: jaarvergadering & themadag: koningsdag/koningsspelen
Op zaterdag 21 april hopen we u allen te zien op Rainbow International School om samen met alle kinderen
koningsdag te vieren. Deze koningsdag is voor iedereen toegankelijk, dus zeg het voort! En alle Belgen en
Nederlanders zijn vrij om spulletjes te verkopen.
Voorafgaand aan de koningsspelen, wordt de jaarvergadering voor alle ouders georganiseerd. Deze
vergadering start om 14:00 uur.
De uitnodiging voor deze dag, met verdere informatie, heeft u al eerder ontvangen.

Inspectiebezoek 7-8-9 mei 2018
Begin mei zal mv. Plantinga, inspecteur van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bezoek
brengen aan onze school. Het gaat hierbij om een kwaliteitsbezoek waarbij gekeken wordt naar kwaliteit
van het onderwijs, kwaliteitszorg, onderwijsproces en opbrengsten. Er zullen gesprekken plaatsvinden met
het bestuur, directie, leraren, ouders en leerlingen. Daarnaast zal zij ook een bezoek brengen aan diverse
leslokaties. Aan het einde van het schoolbezoek wordt een nabespreking gehouden waarin de inspecteur
haar bevindingen, waarderingen en conclusies zal toelichten.
Voor de gesprekken met ouders vindt u hierbij een begeleidende brief met extra informatie. De gesprekken
zullen plaatsvinden op maandag van 17:30 uur-18:00 uur op Rainbow en op dinsdag van 17:30 uur – 18:00
uur op Ambrosoli. Wij zouden het op prijs stellen als er minimaal 3 ouders bij elk gesprek aanwezig zijn
(aanmelden via Marij van Bommel)

Rapporten: eind mei/begin juni
Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen hun 2 e rapport mee naar huis. Het rapport zal, de
voorlaatste les worden meegegeven. De leerkrachten zullen het rapport met uw kind bespreken. Indien
wenselijk, zal de leerkracht een afspraak met u maken om de vorderingen van uw kind te delen. Uiteraard
kunt u ook zelf een afspraak maken met de leerkracht.

Slotfeest: 9 juni 2018
Op zaterdag 9 juni zal het slotfeest plaatsvinden. Alle groepen zullen op een creatieve manier een
presentatie houden. Meer info volgt t.z.t.

Schooljaar 2018-2019: wel-misschien-niet aanwezig?
Graag vernemen we, indien zo spoedig mogelijk, of uw kind(eren) volgend jaar zeker wel- misschien – zeker
niet deelnemen aan de Nederlandse lessen. Op deze manier kunnen we alvast een eerste opzet maken qua
dagen, groepsindeling en leslokaties. Dank alvast voor diegenen die reeds gereageerd hebben op eerdere
mailing. Voor zij die dit nog niet gedaan zouden hebben graag zo snel mogelijk een bericht naar:
dekraanvogel@hotmail.com

Volwasseneducatie
Vanaf 1 mei 2018 starten we met Nederlandse lessen voor volwassenen (zie flyers). In deze 10 weken
durende cursus zal d.m.v. methode “Taal Compleet” aandacht worden besteed aan spreek-, lees-, luister
en schrijfvaardigheden. Het gaat hierbij m.n. om functioneel taalgebruik en conversatie. Dus a.u.b delen
met eenieder die graag Nederlands willen leren, zeg het voort...zeg het voort!

Communicatie
Op de website www.dekraanvogekampala.org vindt u algemene informatie. Alle ouders kunnen lid
worden van de facebookgroep NTC De Kraanvogel. Hierop vindt u de laatste informatie en foto’s. Uiteraard
kunt u ook direct contact opnemen via mail dekraanvogel@hotmail.com of telefoon: 0783 073 341

Bestuur
Naar goede gewoonte hebben we dit jaar onze tweejaarlijkse ouderenquête uitgevoerd. Dit jaar hebben
we echter ook een kindergedeelte toegevoegd. De resultaten zijn binnen en zijn verwerkt, en hoewel alles
vooral heel erg positief was hebben we ook goede input gekregen over de prioriteiten voor de volgende
schooljaren. Voorafgaand aan de ouderbijeenkomst op 21 april zulllen we de resultaten van de enquêtes
aan u doorsturen. Als belangrijkste actiepunten willen we nu al wel meedelen dat we graag verder werken
aan het uitbreiden van onze bibliotheek (inclusief de toegang tot digitale materialen). We willen ook graag
ons aanbod volwassenenonderwijs uitbreiden en zullen daarom een pilootproject opstarten nog dit
schooljaar. Daarnaast willen we ook blijven zoeken naar manieren om de communicatie te optimaliseren
en de lessen beter te organiseren. Verdere toelichting op de resultate n zullen met klank en kleur worden
toegelicht tijdens de ouderbijeenkomst in Rainbow International School op 21 april v.a. 14u.
Hele fijne paasdagen toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en team
Nederlandse/Vlaamse school “De Kraanvogel”

