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Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij weer enkele berichten vanaf de Ploos:
Data:
20 juni: De leerlingen zijn ’s middags vrij i.v.m. een inhoudelijke vergadering
23 juni: dorpsfeest
5 juli: open dag ouders/ de rapporten gaan mee
6 juli: tien min. gesprekken
18 juli: de schoolkrant gaat mee/ afscheid groep 8
19 juli: ouderbedankochtend
21 juli: ’s middags viering laatste schooldag
22 juli: 12.00 u. zomervakantie
Uitnodiging ouders/verzorgers
Het lijkt ons leuk om op woensdag 5 juli de ouders uit te nodigen voor een bezoek
aan de school en enkele lessen bij te wonen.
Hoe ziet het programma er uit ?
9.15 u. Welkom en u brengt een bezoek aan een door u zelf te bepalen groep.
10.00 -10.30 u. Koffie met iets erbij.
10.30- 11.15. U kunt nu een kijkje nemen in een andere groep.
Tot ziens op woensdag 5 juli !
Met vriendelijke groet,
Team Ploos van Amstelskoalle

Formatie 2017/2018
Groep 1/2
Maandag en dinsdagochtend mw. C. Klugkist
Woensdag t/m vrijdagochtend mw. S. Hoekstra
Groep 3/4
Maandag en dinsdag mw. A. v/d Woude
Woensdag t/m vrijdagochtend mw. E. Kooistra
Groep 5/6
Maandag t/m donderdag mw. A. Stockmann
Vrijdagochtend mw. C. Klugkist
Vrijdagmiddag mw. S. Hoekstra
Groep 7/8
Maandag t/m vrijdagochtend mw. M. Damstra
Vrijdagmiddag mw. E. Kooistra

Aan de ouders van de aankomende groep 7 en 8,
Als school zijn wij steeds aan het kijken en experimenteren hoe we het onderwijs het beste
kunnen laten aansluiten bij de behoefte van 'onze' kinderen. We zien dat ook de maatschappij
steeds aan het veranderen is, wat maakt dat er ook veel mogelijkheden bij komen. Zo biedt
onder andere ICT een groot scala aan mogelijkheden. Wij willen als school dan ook graag
onderzoeken of er mogelijkheden zijn die passen binnen onze visie op onderwijs en of het een
aanvulling is op wat we kinderen kunnen bieden. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over
deze ontwikkelingen in onze school en het experiment wat wij hiermee willen doen.
In de groepen 7 en 8 wordt namelijk vanaf schooljaar 2017/2018 gewerkt met Snappet. We
hebben voor Snappet gekozen als pilot voor deze groepen. We willen er eerst een jaar mee
werken en tussentijds zullen we dit evalueren. We denken dat Snappet nog beter inspeelt op
ons onderwijs en onze kinderen.
Wat is het?
Snappet is een programma wat op een tablet gebruikt wordt. Snappet vervangt –als het warede werkboeken. Kinderen verwerken de lesstof nu op de tablet en het programma daagt
kinderen nog meer uit in hun ontwikkeling. Zo krijgen de kinderen bijvoorbeeld gelijk
feedback op hun gemaakte werk.
Voor welke vakken wordt Snappet gebruikt?
We gebruiken Snappet in eerste instantie voor rekenen en spelling en breiden dit mogelijk uit
voor taal en begrijpend lezen. Bovendien kunnen de kinderen met Snappet werken aan hun
eigen leerdoelen.
“Mijn kind werkt liever in een schrift.”
Natuurlijk kennen wij onze kinderen goed en spelen graag in op hun behoeftes. Het kan
daarom voorkomen dat sommige kinderen de lesstof verwerken in hun
(werk)schriften. Kinderen die het fijn vinden om in een schrift te werken, mogen dat blijven
doen. Snappet bepaalt straks niet hoe ons onderwijs eruit ziet, het kind staat bij ons centraal!

Hoe zit het met de kosten?
Voor het gebruik van Snappet krijgt een kind een tablet, deze blijft op school. De school
betaalt de huur van de tablets. U betaalt dus niets.
Gaan jullie straks helemaal over naar tabletonderwijs?
NEE, wij denken dat een combinatie ervan beter bij ons onderwijs past. Wij denken dat
Snappet – op dit moment- goed aansluit bij onze kinderen. De leerkracht geeft instructie en
kinderen verwerken de instructie op de tablet. De tablet is daarbij een hulpmiddel en de
leerkracht krijgt hierdoor nog meer zicht op de ontwikkeling van uw kind.
Wat betekent het voor de leerkracht?
Met het gebruik van Snappet verwachten wij dat de leerkracht uw kind nog beter in het
vizier. Leerkrachten krijgen continue inzicht in de voortgang van uw kind. Daardoor kan de
leerkracht nog meer rekening houden met de diverse onderwijsbehoefte van de leerlingen.

