
 
 

Beste ouders en kinderen van De Zuidwester,  
Langzaam nadert het einde van het schooljaar. De kinderen zijn begonnen met de IEP toetsen en er 
staan voor alle groepen ook weer leuke en educatieve uitjes op het programma.  

 
Formatie 
Helaas is de puzzel voor de formatie nog niet rond. Er worden op dit moment nog gesprekken 
gevoerd voor de invulling van de laatste puzzelstukjes en we zoeken nog een stevige leerkracht voor 
twee dagen in groep 6. U hoeft zich niet ongerust te maken, mocht de oplossing nog niet rond zijn 
voor de zomervakantie dan lossen we het met onze eigen leerkrachten op tot die oplossing wel 
gevonden is. Alle groepen starten dus na de zomervakantie met 5 dagen een leerkracht voor de 
groep. Zodra alles rond is ontvangt u een aparte mail met de formatie.  

 
Kinder Meedenk Raad (KMR) 

Afgelopen schooljaar zijn we op de 

Zuidwester gestart met een Kinder 

Meedenk Raad. In deze KMR hebben 6 

kinderen van onze school deelgenomen 

om samen onze school nóg leuker te 

maken. De kinderen hebben in alle 

klassen verteld wat de KMR doet, om zo 

andere leerlingen ook enthousiast te 

maken voor volgende schooljaren. 

Tijdens de vergaderingen hebben we het 

onder andere gehad over het verbeteren 

van ons schoolplein, een enquête 

gehouden over de rekenmethode en 

gepraat over vandalisme op school. Ook 

heeft deze groep kinderen een heel 

goede start gemaakt voor de KMR die 

volgend jaar zal starten. Er zijn 

brievenbussen voor in groep 6, 7 en 8 en er zijn mappen waarin alles kan worden bijgehouden. Begin 

volgend schooljaar zullen er weer nieuwe verkiezingen zijn in groep 6 t/m 8 om zo weer een nieuwe 

KMR te vormen. Bedankt voor jullie inzet Joris, Megan, Davey, Daan, Lara en Fenna! 

Studiedagen en vakanties 2022-2023 
De studiedagen en de vakanties voor het komende schooljaar zijn bekend. Hieronder een overzicht. 

Zomervakantie 2022  18 juli tot en met 26 augustus 2022 

Studiedag  13 oktober 2022 

Studiedag 2 14 oktober 2022  

Herfstvakantie  17 tot en met 21 oktober 2022  

Studiedag 3  21 november 2022 

Middag vrij voor de vakantie (vanaf 12u) 23 december 2022 

Kerstvakantie  26 december 2022 tot en met 6 januari 2023 



 
Studiemiddag (vanaf 12u) 17 januari 2023  

Studiedag 4 21 februari 2023 

Middag vrij voor de vakantie (vanaf 12u) 24 februari 2023 

Voorjaarsvakantie  27 februari tot en met 3 maart 2023 

Studiemiddag (vanaf 12u) 30 maart 2023 

Goede vrijdag  7 april 2023 

2e paasdag  10 april 2023 

Meivakantie  24 april tot en met 5 mei 2023 

Studiedag 5 10 mei 2023 

Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 

2e pinksterdag  29 mei 2023 

Studiedag 6 6 juli 2023 

Middag vrij voor de vakantie (vanaf 12u)  21 juli 2023 

Zomervakantie 2023  24 juli tot en met 1 september 

 
 
EDI training 
Zoals we al eens eerder vermeld 
hebben volgen we met de 
leerkrachten een training over het 
lesgeven volgens het effectieve directe 
instructiemodel (EDI). We krijgen van 
een onderwijskundige uitleg, inzicht en 

oefening over het geven van een instructie waarbij de kinderen actief en betrokken zijn. Daarnaast 
leren we om het lesdoel heel concreet en meetbaar te maken en een voorinstructie te geven zodat 
de kinderen voorkennis ophalen. De leerkrachten zijn hier allemaal enthousiast mee aan de slag 
gegaan. Mocht uw kind dus thuiskomen en vertellen over een lesdoel wat begint met “Ik kan…” of 
over wisbordjes en beurtenstokjes. Dit komt allemaal uit onze training voort.  
Het doel van deze training is dat kinderen weten wat ze leren, kunnen laten zien wat ze beheersen 
en zorgen dat ze door middel van stappenplannen en effectieve uitleg zelfstandig aan het werk 
kunnen om te oefenen. We zullen in schooljaar 2022-2023 verder gaan met deze training.  
 
Enquête oudertevredenheid bespreken.  
In de vorige nieuwsbrief hebben we een korte terugkoppeling gegeven van de oudertevredenheid 
enquête. Omdat hierin alleen gesloten antwoorden gegeven konden worden wil ik graag op vrijdag 
17 juni van 13.00u tot 14.00u met een aantal ouders in gesprek om de verbeterpunten die uit deze 
enquête komen beter op te kunnen pakken.  
Welke ouder wil hier graag een bijdrage aan leveren? Het gaat dus om een open gesprek over de 
punten die gescoord konden worden in de oudertevredenheid enquête. Opgeven kan door een mail 
te sturen naar info.zuidwester@isobscholen.nl  
Bedankt alvast!  
 
GGD screening kinderen uit 2011  
Op 23 juni komt de GGD de kinderen die geboren zijn in 2011 screenen. Ouders van deze leerlingen 
ontvangen hier binnenkort via de GGD informatie over. . 
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Mail vanaf de website 
Als een van de medewerkers van de school een mail wil sturen naar een groep ouders dan doen we 
dit vanaf de website. Het voordeel hiervan is dat ouders hier zelf een mailadres opgeven en de 
medewerker gemakkelijk een grote groep kan bereiken. Het nadeel is dat deze mail verstuurd wordt 
vanaf een do_not_reply mailadres. Mocht u een mail willen sturen naar een van de leerkrachten, 
dan is dit mailadres te vinden op onze website of bestaat uit voornaam.achternaam@isobscholen.nl. 
Mocht u een mail willen sturen naar de schoolleiding of de school algemeen of u kunt het mailadres 
van de leerkracht niet vinden, dan mag uw mail naar info.zuidwester@isobscholen.nl Deze mailbox 
wordt door meerdere medewerkers van de school bekeken.  
 
Avondvierdaagse 
Eindelijk konden we weer! Gezellig vier avonden samen 
wandelen. Bedankt hulpouders en OR voor het organiseren en 
regelen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oudergesprekken einde schooljaar 
Begin juli houden we weer oudergesprekken. Deze laatste ronde gesprekken van het schooljaar zijn 
facultatief. De gesprekken zijn dus niet voor alle kinderen. Als de leerkracht nog graag iets met u wil 
bespreken ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Als u zelf nog graag de leerkracht wilt spreken dan 
kunt u dit t.z.t. bij de leerkracht aangeven.  
De kinderen vanaf groep 5 nodigen wij van harte uit om bij de oudergesprekken aanwezig te zijn, het 
gaat tenslotte om hun eigen ontwikkeling.  
 
Agenda voor de komende weken 

Datum  Activiteit 

24 juni  Ouder-bedankochtend (uitnodiging volgt nog) 

29 juni  MR vergadering  

Begin juli  Oudergesprekken; facultatief 

8 juli  Studiedag 

13 juli Rapport mee naar huis 

15 juli  Laatste schooldag voor de zomervakantie (let 
op, de kinderen zijn om 12u vrij) 
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