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Beste ouders en andere belangstellenden!

Welkom op de Margriet, fijn dat u onze prachtige school hebt gevonden!
De Margriet….de school waar gewerkt wordt vanuit een Christelijke identitieit.
De Margriet….een middelgrote school op een prachtige locatie.
De Margriet….waar we werken vanuit een veilige basis en waar het talent van uw kind gezien wordt.
De Margriet….. school voor Christelijk onderwijs.
Wij zien het als een belangrijke taak de kinderen een goede basis voor hun toekomst in de maatschappij te
geven. Wij werken en handelen vanuit een christelijke identiteit en ouders die deze respecteren zijn van
harte welkom bij ons op school.
De Margriet….een middelgrote school op een prachtige locatie.
Op een prachtig plekje in het centrum van Ermelo ligt de Margriet.
Aan de voorkant van de school ligt een mooie nieuwe rotonde waar ouders en kinderen veilig kunnen
oversteken als zij naar school komen. Aan de achterkant, waar ook de lokalen gelegen zijn, vindt u ons
prachtige schoolplein met daarachter het Kanomeer.
De kinderen en leerkrachten mogen werken in een heerlijke rustige werkomgeving. Op de
bovenverdieping zorgen alleen de vogels, vlinders en insecten die het sedumdak bezoeken voor enige
afleiding.
De Margrietschool is gehuisvest in een origineel gebouw, waarin door een enthousiast team wordt
gewerkt aan de ontwikkeling van onze kinderen.
De Margriet….waar we werken vanuit een veilige basis en waar het talent van uw kind gezien wordt.
Ons motto ‘werken vanuit een veilige basis’ willen we vorm en inhoud geven door het creëren van een
veilige sfeer en een gezond pedagogisch klimaat. We besteden daarom veel aandacht aan de sociaalemotionele ontwikkeling. Van groep 1 t/m 8 werken we met het KiVa-programma.
KiVa is een succesvol ,vanuit Finland afkomstig, programma met als doel het voorkomen en oplossen
van pesten. KiVa is één van de schoolbrede programma’s die goedgekeurd zijn om pesten op
basisscholen tegen te gaan. Voor meer informatie: www.kivaschool.nl

Wij zijn een gecertificeerde KiVaschool
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De Margriet, een school vol talenten!
Het is raar maar waar:
We zijn een hok vol rare vogels bij elkaar.
We kwetteren en schetteren,
zo zijn we gebekt.
Onze veren die verschillen.
Wat we doen en wat we willen
maakt ons anders,
dat is leuk, dat is apart.
Elke vogel is uniek van wit tot zwart.
Raar is leuk,
bijzonder goed.
Je mag er zijn
zoals je doet.
Raar is leuk,
wie je ook bent.
Je mag er zijn met jouw talent.
Gerard van Midden

“Wie je ook bent, wij zien je talent.”
Elk kind is van waarde, elk kind heeft zijn of haar talent. Zo willen wij de kinderen op de Margriet zien.
Talenten liggen niet alleen op het gebied van leren, maar ook op velerlei andere gebieden.
Er zijn bijvoorbeeld kinderen die goed kunnen sporten, schrijven, knutselen, dansen…..
Op de Margriet willen we dat ieder individueel kind gezien en gekend wordt, we willen aandacht hebben
voor ieders talent. We willen de kinderen bewust maken van hun talent en hoe dit is in te zetten in de
schoolsituatie, maar ook daarbuiten.
Ook dit jaar zijn we weer volop met onze talenten aan het werk. Er worden talentvolle mensen van
buiten de school uitgenodigd om samen met de kinderen aan de slag te gaan. Ook kunnen de kinderen
hun talent aan anderen laten zien of ontdekken tijdens de workshops Crea en Talenten.
Op onze website vindt u een impressie van deze activiteiten.

Visie
De visie van onze school:
Wie je ook bent, wij zien je talent!
Wij geloven dat wij kinderen voorbereiden op de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind
talenten heeft en deze kan ontwikkelen. Leren en ontdekken gaan hand in hand met veiligheid, motivatie
en plezier!
Snappet
Wij werken in de groepen 4 (vanaf januari) t/m 8 met het programma Snappet waarbij de leerlingen de
verwerkingsstof op een tablet maken. Naast de basisstof werken de leerlingen aan (adaptieve) opgaven
die zijn aangepast aan de leerbehoefte van de leerling.
Voor meer informatie: https://nl.snappet.org/
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Verdieping of verbreding?
Rekenen, taal, lezen en spelling vormen uiteraard de hoofdmoot van ons
onderwijs.
Niet één kind is hetzelfde. Dat is natuurlijk bij ons op school (gelukkig) niet
anders.

Er zijn kinderen die meer aankunnen dan alleen de aangeboden lesstof, er zijn ook kinderen die juist
baat hebben bij verdiepte instructie. Deze instructie krijgen de kinderen tijdens de les.
Snappet geeft, naast de basisstof die alle leerlingen krijgen aangeboden, lesstof op het niveau van de
leerling. Zo krijgen de kinderen die meer en minder aankunnen lesstof die past bij hun niveau.
Naast de basisstof is er voor de snelle leerlingen ook extra (uitdagende) stof waar zij mee verder kunnen
Er zijn kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben.
In de vorm van extra lesstof (computer en andere programma’s als Acadin) wordt deze leerlingen
(individueel of in groepjes)een uitdagende leeromgeving geboden.
Toetsing en het volgen van de leerling
De vorderingen van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 worden bijgehouden in het Citoleerlingvolgsysteem en in het Bosos-kleutervolgsysteem voor de groepen 1 en 2.
Naast de methodegebonden toetsen werken we ook met de Cito-toetsen
Leren zichtbaar maken
Op de Margriet werken we met een onderdeel van het onderwijsconcept Visible Learning: Leren
zichtbaar maken.
We willen graag dat de leerlingen zich meer bewust worden van wat ze leren op school. Dat kan door de
kinderen te laten zien welke doelen er behaald moeten worden. Waar sta je nu en waar moet je
naartoe?. De kinderen kunnen zelf meekijken wat hun streefdoelen zijn en waar ze op dat moment
staan.
De groepen die met Snappet werken hebben in de klas een overzicht van de door de leerlingen
behaalde doelen hangen.
Kinderen leren ook waarom ze bepaalde sommen
moeten leren. Tafels moet je bijvoorbeeld goed
beheersen, omdat het anders heel lastig wordt om
een staartdeling te maken.
Instructie en evaluatie (door leerkracht en
leerling) van de lessen namen altijd al een
belangrijke plaats in, deze worden nu nog
efficiënter ingezet.
Ook in de kleutergroepen werken we aan het zichtbaar maken van lesdoelen. Deze worden op een
poster in de groep gehangen. Na de lessen wordt, samen met de kinderen, gekeken of de doelen van
een les zijn behaald (o.a. d.m.v. het opsteken van een duim).
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Ouders
Wij hechten veel waarde aan contacten met ouders, zij kennen hun kind het best. Wij gaan graag met u
in gesprek tijdens de intake- ,10 minutengesprekken en de jaarlijkse huisbezoeken.
Website en facebook
Er is nog zoveel te vertellen over de Margriet…..teveel om op te schrijven.
Op onze website (www.margrietschoolermelo.nl) en facebookpagina (Margrietschool Ermelo) kunt u
nog veel meer informatie vinden en de leuke foto’s bekijken van activiteiten die op school hebben
plaatsgevonden.

En dan nog even dit….
Op de Margriet:
* Is er zorg en aandacht voor de individuele (zorg-)leerling vanuit een goed georganiseerde
leerlingenzorg.
* Is er tijd voor ontspanning op ons prachtige schoolplein of tijdens de sportwedstrijden waar de
Margriet met verve haar eer verdedigt.
* Zijn er gelukkig veel enthousiaste en meewerkende ouders op velerlei gebied.
* Hebben we een goed georganiseerde tussenschoolse opvang door de organisatie
Brood&Spelen.
* Hebben we zorg voor elkaar en de ander door acties voor kinderen ver weg en contacten met de
ouderen rondom de school.
* Aan de Margriet is het vignet ‘Gezonde School’ (op de deelgebieden welbevinden en
sociale veiligheid) toegekend.
*Hebben de ouders de school een 7.98 gegeven! Zie voor meer informatie de bijlage
Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2018

Schoolgids, kalender-schoolgids en schoolplan.
→ De schoolgids geeft u informatie over onze identiteit en visie, onderwijsinhoud, pedagogisch klimaat,
leerlingenzorg, organisatie, praktische zaken e.d.
→ In de kalender-schoolgids 2018-2019 vindt u het jaarverslag 2017-2018 en informatie over
groepsverdeling, schooltijden, vakanties e.d.
→ In het schoolplan vindt u o.a. de plannen die wij voor de komende jaren hebben gemaakt.
→ Het nieuwe schoolplan 2019-2023 is vanaf 1 oktober 2019 in te zien via de website

Wilt u nog meer weten van onze school? U bent altijd van harte welkom voor een gesprek en een
rondleiding door de school

Inschrijven
Mocht u de keuze voor onze school maken, het aanmeldformulier (A) is op school te verkrijgen of kunt
u downloaden via de website. Het formulier mag u inleveren op school.
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Het inschrijfformulier (B) ontvangt u zodra uw kind daadwerkelijk (als het 4 jaar is geworden) wordt
ingeschreven.
Het ingevulde formulier moet, behoudens uitzonderingen, door beide ouders worden ondertekend.

We heten u van harte welkom op onze fijne school!

Team Margrietschool
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Riet Teunissen
Februari 2019

Aandachtspunten:
Inschrijving
Nadat u uw kind heeft aangemeld bij ons op school, ontvangt u een bevestiging van de
inschrijving en de datum waarop uw kind naar school mag.
Wanneer mag mijn kind naar school?
Uw kind mag de dag nadat hij of zij 4 jaar is geworden naar school. Kinderen die geen 4
jaar zijn mogen nog niet naar school. We kunnen onze leerlingen pas verzekeren nadat
ze 4 jaar zijn geworden. Een uitzondering mag gemaakt worden voor de kinderen die
binnen 10 dagen na aanvang van het schooljaar 4 jaar worden.
Aanpassen aanmeld- en inschrijfformulier
Van de groepsleerkracht ontvangt u rond de verjaardag van uw kind een uitnodiging voor een
kennismakingsbezoek. U bent altijd van harte welkom om, samen met uw kind, de school binnen te
lopen en in groep 1 te kijken. Hiervoor hoeft u geen afspraak te
maken.
Met de ouders van leerlingen die in de drukke decembermaand 4
jaar worden, zal overleg gepleegd worden over de
plaatsingsdatum. Dit i.v.m. de drukte rondom Sinterklaas en
Kerst.
Als uw kind naar school gaat zal er door de groepsleerkracht
binnen 14 dagen een afspraak voor een intakegesprek gemaakt
worden.
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