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Over twee weken zit de eerste periode erop! Op de 

studiedag van dinsdag 11 oktober hebben we als 

team alvast teruggeblikt. In deze nieuwsbrief leest u 

onder andere meer over die terugblik, we vertellen 

over de KiiM-gesprekken en de excursie naar 

Leeuwarden. Veel leesplezier!

Terugblik: trots op ons schoolklimaat
We zijn trots op onze leerlingen en trots op het team! Het is ons 
met elkaar gelukt om het belangrijkste doel te halen dat we 
voor deze periode gesteld hadden: het realiseren van een veilig 

en positief schoolklimaat, dé basisvoorwaarde om te komen 
tot ontwikkeling én leren! We zien dat we op een prettige en 
respectvolle manier met elkaar omgaan. 

Daarnaast is er een rustig en goed werk- en leerklimaat in de 
klaslokalen en op het leerplein. De leerlingen werken gericht 
aan hun doelen en opdrachten en laten steeds meer eigenaar-
schap zien voor het creëren van een fijne leeromgeving, varië-
rend van het verzorgen van de planten of het opruimen van het 
leerplein tot het actief deelnemen aan de kringgesprekken. 

We zijn ervan overtuigd dat de introductieweek en het driedaag-
se schoolkamp hieraan een positieve bijdrage hebben geleverd. 
Net als overigens het dagelijkse leeshalfuurtje dat voor 
iedereen in de school echt even een 
rustmoment op de dag is. 



Cursus
De docenten van de Cursusonderdelen en vooral de docenten 
van de moderne vreemde talen zijn daarnaast heel tevreden over 
de keuze die zij gemaakt hebben met het per periode centraal 
stellen van één van de vaardigheden: luisteren, spreken, lezen 
of schrijven. Ook het starten met instructiegroepen per leerjaar 
pakt goed uit voor alle vakgebieden. Op de langere termijn wil-
len de Cursus-docenten hier flexibeler mee omgaan, naar gelang 
de behoeftes van de leerlingen.  

Wereldoriëntatie (WeO)
De WeO-docenten stonden en staan misschien wel voor de 
grootste verandering: meer onderzoekend leren en volledig the-
matisch werken! Ondanks dat er de nodige verbeterpunten zijn 
(zie ook hieronder de informatie over GO) overheerst tevreden-
heid. Er is op verschillende fronten veel geleerd zowel door de 
leerlingen als de docenten. In de komende perioden richten de 
WeO-docenten zich op het zo goed mogelijk neerzetten van de 
themaplanning voor de leerlingen, zodat de leerlingen duidelijk 
weten wat er van hen verwacht wordt. 

Update digitaal platform GO
Ondanks de inspanningen van alle partijen, voldoet het digitale 
platform GO nog niet aan onze verwachtingen. Dat is de reden 
dat we het niet gebruiken. Het gevolg hiervan is dat u als ouder 
tot nu toe geen inzicht hebt in de leerdoelen en de themaplan-
ning WeO. Omdat nog niet duidelijk is of bij de start van de 
volgende themaperiode GO wel op de door ons gewenste wijze 
in gebruik genomen kan worden, hebben we de volgende twee 
tijdelijke oplossingen in voorbereiding:  

1. Alle leerlingen krijgen bij de start van de nieuwe themape-
riode een themaboekje waar alle opdrachten en leerdoelen 
WeO in staan. Het boekje bevat ook de succescriteria en de 
themaplanning (voor cursus blijven we de studieplanners 
binnen Teams hanteren).

2. Daarnaast laten we in Magister kolommen maken waarin 
we aangeven op welk niveau de leerling de verschillende 
kernopdrachten voor Cursus en WeO heeft afgerond. De 
leerlingen ontvangen naast deze niveaubepaling op deze 
opdrachten vooral ook inhoudelijke feedback. Zo weten ze 
wat hun volgende stap kan zijn.

Excursie naar Leeuwarden; twee vliegen in een klap!
Periode 1 zit er dus bijna op. Dat betekent ook dat we het thema 
van Wereldoriëntatie ‘vieren en herdenken’ afronden en aan de 
slag gaan met een nieuw thema. We doen dat op passende wijze. 
Op vrijdag 4 november gaan we met alle groepen een dagje naar 
Leeuwarden. We bezoeken daar de tentoonstelling ‘Feest!” in 
het Princessehof. Ook gaan we, als opwarmertje voor het nieuwe 
thema ‘bouwen en wonen’, een leerzame stadswandeling maken 
door het historisch centrum van Leeuwarden. De lesdag zal die 
dag door deze excursie iets langer zijn. We vertrekken met de 
bus om 8.00 uur en verwachten rond 16:00 uur weer terug te zijn! 
De leerlingen dienen hun eigen lunch mee te nemen.

KiiM-gesprekken op de reflectiedag
Op maandag 7 november vinden tijdens de zogenaamde reflec-
tiedag de eerste KiiM-gesprekken plaats. Een KiiM-gesprek is een 
driehoekgesprek waarin de leerling terugblikt op de afgelopen 
leerperiode en met zijn ouders/verzorgers en de mentor zijn/
haar voortgang bespreekt: wat heb ik geleerd in de afgelopen 
periode, waar ben ik trots op, wat kostte mij moeite, waar wil ik 
in de komende leerperiode aan werken en welke ondersteuning 
heb ik daarbij nodig en van wie? 

Deze individuele gesprekken vinden plaats ergens tussen 8.30 
uur tot 17.30 uur. Elk gesprek duurt 15 minuten en u dient zich 
hier samen met de leerling voor in te schrijven via Magister. 
Hieronder staat beschreven hoe dit werkt. 
1. Inschrijven kan alleen via het account van de leerling.
2. Inschrijven kan alleen via de webversie van Magister.
3. Inschrijven kan via [Activiteiten], [KiiM gesprekken (naam 

mentor)].
4. Tijdens de kring van woensdag 26 oktober neemt de stam-

groepleider deze stappen door met uw zoon/dochter.

Let op:  naast het voeren van het KiiM-gesprek hebben de leerlin-
gen die dag verder geen les. 
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Presentatieavond vervalt
Anders dan in de jaarplanning staat aangegeven, zal er geen 
algemene presentatieavond zijn op dinsdag 8 november. Deze 
avond was bedoeld om het gemaakte werk aan ouders en 
verzorgers te laten zien. We kiezen ervoor om dit werk op de 
dag van de KiiM-gesprekken tentoon te stellen op het leerplein, 
zodat u als ouder niet twee keer achterelkaar naar school hoeft 
te komen. Kijk gerust rond!

Methode onafhankelijke toetsen
Afgelopen week hebben we vier methode-onafhankelijke toetsen 
afgenomen voor de kernvakken Nederlands, Rekenen (wiskunde) 
en Engels. Dit geeft ons een beeld van waar de leerlingen nu 
staan in hun ontwikkeling. We gebruiken deze gegevens ook voor 
onze interne kwaliteitszorg.   

Extra ondersteuning tijdens de verlengde schooldag
Wanneer u het wenselijk vindt dat uw zoon of dochter op een 
vast aantal dagen na schooltijd onder begeleiding van onze 
onderwijsassistent Zwanet van der Molen op school met het 
schoolwerk/ huiswerk aan de slag gaat, dan horen wij dat graag. 
Ook wanneer hij/zij behoefte heeft aan extra begeleiding bij het 
leren leren - denk aan het leren plannen – dan kan dat (zij het 
dat het aantal plaatsen daarvoor beperkt is). Daarnaast hebben 
we als school de mogelijkheid om via Toptutors leerlingen 
extra hulp- instructielessen aan te bieden voor bijvoorbeeld de 
cursusvakken en Nederlands. Bespreekt u dit eventueel tijdens 
het KiiM-gesprek. 

Ouderklankbordgroep
Er hebben zich inmiddels twee ouders aangemeld voor de ouder-
klankbordgroep KiiM. We zouden graag nog meer ouders hierbij 
betrekken. U kunt zich hier dus nog voor aanmelden via Hans 
Haan: jgj.haan@sevenwolden.nl

Voorlichtingsactiviteiten nieuwe leerlingen 
 In de komende maand zijn er verschillende voorlichtingsacti-
viteiten voor het schooljaar 2023-2024. Bent u enthousiast over 
waar wij mee bezig zijn en kent u ouders van leerlingen in de 
leeftijdscategorie 10 -12 jaar, wijst u hen hier dan op. Vanaf vol-
gend jaar kennen we een verbrede toelating van vmbo-basis t/m 
vwo en kunnen eventueel leerlingen vanaf 10 jaar al instromen. 
Op 15 en 23 november. zijn de voorlichtingsbijeenkomsten voor 
de ouders/ verzorgers en op 30 november 2022 en 18 januari 
2023 houden we een ‘open dag’.

Agenda
• 4/11:  Excursie Leeuwarden (8.00 – 16.00 uur)
• 7/11:   KiiM gesprekken (geen les)
• 2/11:   Ontwikkelmiddag (vanaf 11.45 uur geen les)
• 8/12:  Ontwikkelmiddag (vanaf 11.45 uur geen les)
• 22/12:  Kerstviering met ouders en leerlingen  

  – aanvullende informatie volgt.. 
• 9/1/23 Studiedag personeel; alle leerlingen vrij

Zie voor de actuele informatie de jaarplanning op de website. 
Nu nog te vinden via de website van OSG Sevenwolden, locatie 
Buitenbaan, KiiM (www.sevenwolden.nl/onsonderwijs/kiim).


