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Jarigen:
Jason
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16-11 gr. 8
19-11 gr. 4

Vr 23-11

NSCCT afname
Bezoek aan de Bibliotheek gr. 3 t/m 8
Voortgang gesprekken gr. 3 - 4 en 7
14.00 u informatiemiddag voortgezet onderwijs
Workshop EYE in de klas gr. 5 - 6
BIEBBUS
Voortgang gesprekken gr. 5 en 6
Studiemiddag ( leerlingen ’s middags vrij )
Voorlopig advies gesprekken VO gr. 8
Sinterklaasfeest
Studiedag. ( leerlingen vrij )

Silko
Juf Mieke

20-11 gr. 7
22-11

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!
Informatiebijeenkomst voor groep 8
Komende vrijdagmiddag 16 november is er om 14.00 u een informatiebijeenkomst over het
voortgezet onderwijs. Het zal een klein uurtje duren. Op deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd hoe
dit schooljaar voor uw kind in groep 8 de weg verloopt naar het voortgezet onderwijs. Wat zijn de
mogelijkheden in het voortgezet onderwijs in Zaanstad en welke actie moeten wij als school en u als
ouders ondernemen om er voor te zorgen dat uw kind volgend schooljaar naar een passende school
van het voortgezet onderwijs kan gaan. Er zijn een aantal zaken veranderd in vergelijking met
voorgaande jaren. Juf Sabine en de intern begeleider van de bovenbouw Margriet van Twisk zullen u
ontvangen en te woord staan. Uiteraard verwachten we alle ouders van groep 8. Het is een belangrijk
jaar voor uw kind.

Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT)
Hoogwaardig onderwijs
Agora staat voor het geven van hoogwaardig onderwijs. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek
zijn naar verbeteringen in de manier waarop wij onderwijs aan onze leerlingen verzorgen.
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Diversiteit aan kinderen
De diversiteit van kinderen binnen de scholen wordt steeds groter en Passend Onderwijs (wat staat
voor het geven van goed onderwijs) vraagt om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoeften van alle kinderen.
Om ‘goed onderwijs’ te bieden, maken alle scholen gebruik van een leerlingvolgsysteem van toetsen,
observaties en registraties om onze leerlingen goed te volgen en op basis van die gegevens de juiste
stappen te nemen.
NSCCT
Om nog beter te kunnen aansluiten bij de leerbehoefte van onze leerlingen is Agora samen met
collega schoolbestuur Zaan Primair enige jaren geleden op een aantal scholen een pilot gestart. In
deze pilot zijn we begonnen met het afnemen van de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test
(voortaan afgekort als NSCCT). Na een pilot van twee jaar heeft het bestuur inmiddels besloten om
de NSCCT in alle scholen te gaan gebruiken. Het dient te worden vermeld dat het hier niet gaat om
een intelligentieonderzoek, dergelijke onderzoeken gaan veel dieper dan de NSCCT.
Wat houdt de NSCCT in?
Deze test brengt in kaart wat de vermogens van het kind zijn om iets te leren en te begrijpen. Met
andere woorden: wat het leerpotentieel van het kind is. Het is dus geen toets over
schoolvaardigheden (zoals lezen en rekenen), maar een test over het leggen van verbanden, relaties
en dergelijke. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze test een goede voorspeller van het schoolsucces
van het kind kan zijn.
Hoe vaak wordt de NSCCT afgenomen?
We nemen de NSCCT 1x per jaar af in de groepen 5 t/m 8. Het is een toets van een uur, de afname
vindt klassikaal plaats, gewoon in de eigen school. Doordat de test gedurende meerdere schooljaren
afgenomen gaat worden, ontstaat er door de jaren heen een consistent en compleet beeld van het
leerpotentieel (wat mogen we van het kind verwachten) enerzijds en de schoolvorderingen (wat laat
het kind op school zien) anderzijds.
Wanneer en door wie wordt de NSCCT afgenomen?
De NSCCT wordt in de periode oktober/november afgenomen. Dat wordt gedaan door de intern
begeleider of de interim adjunct-directeur. De eigen leerkracht van de groep is tijdens de test
gewoon in de klas aanwezig voor observatie. De persoonsgegevens van uw kind worden verwerkt
conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei
2018 van kracht is gegaan.
Op De Saenparel staat de NSCCT gepland op donderdag 22 november. U hoeft uw kind hiervoor niet
voor te bereiden.
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Wanneer bespreken we de uitslag met ouders
De uitslag van de NSCCT kan niet “los” gezien worden van de uitslagen van de jaarlijkse Cito-toetsen
betreffende de leervorderingen ( zoals rekenen en begrijpend lezen). Op school wordt de NSCCT ook
intern besproken in relatie met het leerlingvolgsysteem.
De uitslag wordt daarom met u gedeeld tijdens de reguliere oudergesprekken in de loop van het
schooljaar.
Handoeken wassen
Donderdag 15 november 2018 worden de handdoeken gewassen door mevr. Diana van Prooijen.
Donderdag 22 november 2018 worden de handdoeken gewassen door mevr. Helen Tai.

Bereikbaarheid van directie
Doordat de locatie Roggeplein niet meer in gebruik is, is de bezetting van de directie over de
gebouwen ook anders ingedeeld. Juf Helga werkt na de herfstvakantie nog twee dagen (op maandag
en dinsdag) aan de directietaken. Op maandag zijn juf Helga en meester Willem (middag) aanwezig
en op donderdag is meester Willem aanwezig op De Saenparel. Tevens zijn zij ze telefonisch te
bereiken, omdat de twee scholen naar elkaar doorverbonden kunnen worden. Natuurlijk kunt u ook
altijd de groepsleerkracht of de interne begeleiding (juf Dicky of juf Margriet) benaderen.
Tussen Schoolse Opvang (TSO) 1)
Wilt u voor uw kind(eren) gebruik maken van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) dan kunt u zich
aanmelden bij ons overblijfsysteem “Overblijven met Edith” www.overblijvenmetedith.nl .
De kosten hiervoor zijn €2,00 per dag. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij Olivia
Morianner (TSO- coördinator).
Digiduif
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden gebruiken wij het communicatiesysteem Digiduif.
www.digiduif.nl. Dit systeem wordt o.a. ook gebruikt om rapportgesprekken met u af te spreken.
Van school krijgt u een activeringscode waarmee u zicht kunt aanmelden.
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u terecht bij Olivia Morianner (administratie).

GROEPEN
GROEP 3 t/m 8
Bezoek bibliotheek
Morgen, dinsdag 13 november gaan wij een bezoek brengen aan de bibliotheek.
De groep 3/4/5/ gaat van 09.00 – 10.00 uur ( Vertrek 08.30 ) en groep 6/7/8 gaat van 10.00 – 11.00
uur ( Vertrek 9.30 )
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Verjaardagen vieren
De verjaardagen van groep 5 /6 worden gevierd in de groepen waar ze nu zitten. Dit houdt in dat de
kinderen van groep 5 hun verjaardag vieren in groep 3/4/5 ( 23 kinderen ) bij juf Manon .
De kinderen van groep 6 vieren nu hun verjaardag in groep 6/7/8 ( 28 kinderen ) bij juf Sabine.

GROEP 3/4/5
Sinterklaas
Sinterklaas is nog niet in het land maar…………..wat nu…….vanmorgen een grote
envelop in de brievenbus voor groep 3 t/m 5…….Spannend was dat natuurlijk!
En wat zat er in de envelop……..Een hele leuk Sinterklaas Memory spel!

PEUTERS

Herderinstraat 1
1502 ND Zaandam
Telefoonnummer 06 36537116
saenparel@peutertuin.nu
Te bereiken op maandag t/m donderdag van 08.45 tot 12.00 uur Juf Gülcan en Juf Carla
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