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Kanjertraining
Het kan u niet ontgaan zijn. We zijn gestart met de
Kanjertraining.
Om zich goed te kunnen ontwikkelen op alle gebied is
het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen op school,
dat ze ‘lekker in hun vel zitten’. De aandacht voor dit
ontwikkelingsgebied komt voort uit het algemeen
uitgangspunt en de daaruit afgeleide doelen (zie
hoofdstuk 2 van onze Schoolgids). De Kanjertraining is
het instrument dat leerkrachten helpt anders te kijken
naar het gedrag van kinderen, om problemen
bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen
die goed zijn voor alle partijen.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met
bijbehorende oefeningen die de leerkrachten in hun
eigen groep geven. De Kanjertraining is bedoeld om de
sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te
verbeteren (curatief).
De Kanjertraining is een training,
 waarmee pesten kan worden aangepakt en het
zelfvertrouwen kan worden verbeterd;
 waarmee leerlingen in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling kunnen worden gevolgd;
 waarbij ouders nadrukkelijk worden betrokken;
 waarmee invulling wordt gegeven aan de Wet
Burgerschap en Sociale Integratie.
De volgende doelen worden nagestreefd:
 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in
de klas.
 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
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 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
De training staat op de officiële lijst van aanbevolen programma’s vanwege positieve
effecten op o.a. zelfwaardering, emotioneel welbevinden, verstorend gedrag en
problemen met leeftijdsgenoten.
Alle personeelsleden volgen 3 trainingsdagen. Twee zijn er al achter de rug, deel 3
volgt in november. Op maandag 5 september jl. is de Kanjertraining officieel gestart
met alle groepen op het plein.
Dinsdag 6 september is er een druk bezochte ouderavond gehouden. Van tevoren is
een informatiefolder mee naar huis gegeven. Ouders en personeel samen aan de slag
voor goed gedrag. Heel goed! Wordt vervolgd.
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Absentie en Verlof in Basisonline.nl
Vanaf 2016-2017 willen we graag dat u een melding van absentie en een
verlofaanvraag regelt via het Ouderportaal van Basisonline.nl. U heeft daarvoor een
gebruikersnaam en inlogcode ontvangen. Als het niet lukt, belt u gewoon even naar
Corine van der Nat en die helpt u verder.
Maar dan moet wel duidelijk zijn wat het verschil is tussen absentie en verlof.
Absentie: melding van ziekte, een bezoek aan de huisarts of specialist.
Het is vrij logisch dat een leerling dan niet op school is en dat kunt u dus
melden. De leerkrachten zullen deze melding van absentie via
het Ouderportaal van Basisonline.nl beantwoorden met ‘akkoord’.
Let op: elke dag dat uw kind ziek is, moet u de melding herhalen. Dat is nodig om de
registratie op orde te houden.
Verlof: alle overige zaken waarvoor een leerling toestemming nodig heeft van de
directie om lestijd te verzuimen.
Dit verlof vraagt u aan via het Ouderportaal van Basisonline.nl.
De directie geeft antwoord op uw aanvraag.
Een bezoek aan tandarts, orthodontist, logopedist, fysiotherapeut, opticien enz. is
buiten schooltijd vaak goed mogelijk, mits op tijd afgesproken.
We geven daarvoor in principe geen verlof.
Uw kind valt immers vanaf het 5de jaar onder de leerplichtwet. Natuurlijk zijn allerlei
therapieën en behandelingen ondersteunend aan onderwijs en ontwikkeling en dus
belangrijk, maar we vragen uw medewerking om het verzuim van school tot een
minimum te beperken.
Levert deze regel problemen op, dan denken we graag met u mee in het zoeken van
oplossingen.
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Op de website bij ‘Ouders-Goed geregeld’ vindt verdere uitleg over leerplicht en
verlofregeling. U kunt die informatie ook vinden in hoofdstuk 10.5 van de Schoolgids
2016-2017.

Let op!
Voortaan
de melding van absentie
en verlofaanvraag
regelen
via het Ouderportaal van
Basisonline.nl
a.u.b.

Agenda 2016-2017
(Deze agenda staat ook op de website vermeld – vaak met extra informatie per
activiteit – met alle activiteiten voor het hele schooljaar)
09-09: Tussendoortje 2
12-09: 19.30 uur (of 20.00 uur) Ontmoetingsavond groepen 1
20.00 uur Ontmoetingsavond groepen 2
13-09: 20.00 uur vergadering MR
15-09: om 9.00 uur wordt de 1ste paal van de nieuwe school geslagen – ouders van
harte welkom
19-09 t/m 23-09: kijkmorgens groep 3
23-09: Tussendoortje 3
26-09: 13.00 uur inloop 2
05-10: 08.30 uur start Kinderboekenweek “opa’s en oma’s – voor altijd jong”
05-10: 20.00 uur vergadering bestuur
07-10: Tussendoortje 4
14-10: afspraken oudergesprekken Spreekmiddag/-avond groepen 1 t/m 5 mee naar
huis
17-10 t/m 21-10: herfstvakantie
26-10: Spreekmiddag/-avond groepen 1 t/m 5 - gesprekken op afspraak, tevens
Spreekuur van bestuur (19.30-20.30 uur)
28-10: hoofdluiscontrole
28-10: Tussendoortje 5
31-10: 13.00 uur inloop 3
04-11: sponsorloop
06-11: 17.00 uur jaarlijkse schoolkerkdienst in de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk
09-11: 19.30 uur vergadering bestuur en 20.00 uur vergadering MR - eerst apart en
daarna gezamenlijk
14 t/m 25-11: groep 6 werkt aan het cultuurproject ‘De Middeleeuwse Stad’
21-11:19.30 uur Informatieavond Voortgezet onderwijs voor groep 8 op de
Burgemeester Verschoorschool.
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