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ONTHULLING SPANDOEK WEEK VAN DE PLEEGZORG 2017
Wat fijn dat er zoveel enthousiaste kinderen en ouders bij de opening van de Week van
de Pleegzorg aanwezig waren.
Wethouder Patrick van Lunteren was ruimschoots op tijd dus we konden snel starten. Na
de boodschap van de wethouder dat er meer pleegouders nodig zijn omdat het aantal
pleegkinderen groeit en een gezellig liedje
op de achtergrond werden de letters en
het spandoek onthuld. Na afloop kregen de
kinderen een kleurplaat en een ballon mee
naar huis.
De kleurplaat mag tot één december
ingeleverd worden bij de leerkracht.
We bedanken Mieke Jorissen
(Juzt) en natuurlijk Joyce
(pleegmoeder) voor hun
initiatieven en positieve bijdragen aan deze bijzondere gebeurtenis.
Informatieavond over pleegzorg
Juzt geeft op woensdag 22 november van 20.00 tot 22.00 uur een
informatieavond over pleegzorg in Breda aan de Erasmusweg 34 (kantoor Juzt).
Heb je vragen of wil je graag meer weten over hoe je pleegouder kan worden,
dan ben je van harte welkom. Graag aanmelden via
https://www.juzt.nl/actueel/agenda/

OUDERPORTAAL
We willen u graag informeren over het ouderportaal van ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem.
Dit ouderportaal biedt ons de kans informatie met u te delen en wij hopen dat dit ouderportaal een
bijdrage zal leveren aan een nog betere communicatie tussen ouders en school. U kunt het
ouderportaal altijd raadplegen via internet en/of via een app. https://inloggen.parnassys.net
Het ouderportaal beschikt over verschillende modules. Als school kunnen wij de inhoud en de lay-out
van de modules niet instellen. Dit gebeurt door ParnasSys.
Na het inloggen komt u op de startpagina van het ouderportaal van uw eigen kind(eren).
De startpagina bevat de volgende modules: “Alles”, “Updates”, “Absenties”, “Nieuws” en
“Activiteiten”.
In het menu van het portaal worden de namen van de kinderen van het gezin getoond. Wanneer u op
de naam of foto van uw kind klikt, worden hier de door school geactiveerde modules met informatie
uit ParnasSys zichtbaar.

Te weten: Rapporten, Toetsen, Absenties en Over uw kind.
De module: Over uw kind:
Het gaat hier om de persoonlijke gegevens van de leerling en het gezin.
In sommige delen van deze module ziet u in de rechterbovenhoek een pictogram van een potlood. Door
op deze knop te klikken kunt u wijzigingen doorgeven. Wanneer u iets wijzigt, komt er een e-mail
binnen bij de administratie van onze school. Alleen school kan een wijziging daadwerkelijk
doorvoeren.Dus heeft u een nieuwe telefoonnummer of emailadres dan kunt du dit makkelijk
doorgeven via ParnasSys.
De module: Medisch
Hierin kan vermeld staan welke medicatie uw kind gebruikt of welke allergieën uw kind bijvoorbeeld
heeft. Mochten deze gegevens niet actueel of compleet zijn, dan willen wij u vragen dit via een
mailbericht aan kbsjacinta_info@inos.nl door te geven (er is geen mogelijkheid om via het portaal
wijzigingen door te geven binnen deze module).
Let op: Wat betreft medicijnen gaat het hier alleen om medicijnen die uw kind structureel gebruikt.
Een incidentele medicatie hoeft niet vermeld te worden.
Wanneer u wederom op de naam/foto van uw kind klikt (of op het symbool met het huisje) kunt u
ervoor kiezen om de absenties te openen.
In deze module wordt het verzuim van uw kind zichtbaar gemaakt.
De module: Toetsen:
De resultaten van methodetoetsen en de CITO-toetsen zijn zichtbaar in deze module. In het
openingsscherm van de module staan de toetsen van het huidige schooljaar. Door op de toets en het
betreffende schooljaar te klikken worden de resultaten als het ware ‘uitgeklapt’. U kunt zo ook
terugkijken in voorgaande schooljaren.
Uw kind maakt zowel toetsen uit de lesmethodes als CITO toetsen. Wat is het verschil tussen deze
twee soorten toetsen? De methode-toetsen zijn bedoeld om vast te stellen of uw kind de lesstof die
behandeld is, voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of de leerling door kan gaan in de methode
of dat herhaling wenselijk is. De landelijke toetsen van CITO hebben een ander doel. Deze zijn
bedoeld om het vaardigheidsniveau van de leerling te kunnen vergelijken met het niveau van
leeftijdsgenoten. Bovendien volgen de leerkrachten zo de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig op de
lange termijn. Om u zo goed mogelijk te informeren geven wij hieronder aan wat de cijfers bij de
toetsen betekenen.
I-V: De Romeinse cijfers geven aan in welk niveau uw kind zich bevindt in vergelijking met alle
kinderen van Nederland.
I

20% hoogst scorende leerlingen

II

20% leerlingen die boven het landelijk gemiddelde scoren

III

20% leerlingen die op het landelijk gemiddelde scoren

IV

20% leerlingen die onder het landelijk gemiddelde scoren

V

20% laagste scorende leerlingen

Mocht u vragen hebben over de gegevens van het ouderportaal, dan kunt u altijd bij de leerkacht van
uw kind terecht.
Tot slot
Tevens treft u enkele schoolgegevens op het ouderportaal, zoals bijvoorbeeld een overzicht van onze
medewerkers.
U zult zien dat er ook een knop “nieuws” beschikbaar is. Wij zullen hier nog geen gebruik van maken,
maar het nieuws op de voor u vertrouwde manier blijven verstrekken. Dat wil zeggen dat u de
nieuwsbrief tweewekelijks in de mail ontvangt en eventuele nieuwsberichten die alleen voor een
bepaalde groep bestemd zijn via een mailbericht.

Mocht u nog geen inloggegevens hebben ontvangen, of deze niet meer paraat hebben, stuurt u dan een
mail naar: kbsjacinta_info@inos.nl. U krijgt dan via de mail nieuwe inloggegevens toegestuurd.
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, horen wij dit graag.

WISSELING VAN CONCIERGE
Voor de herfstvakantie hebben afscheid genomen van Martin Peemen hij is na vele jaren bij ons op
school werkzaam geweest te zijn, door Atea elders geplaatst.
Zijn plaats wordt door Tom Gijsbers overgenomen. Tom zal in de ochtenden aanwezig zijn.
Wij willen Martin bedanken voor de werkzaamheden hier op school en Tom veel succes wensen.

GEZOND IS EEN VERRASSEND LEKKER FEESTJE
Bij de opening van het schooljaar hebben we het al onder de aandacht
gebracht:
We willen op de Jacintaschool gezonde traktaties graag promoten.
Want denk je eens in, in een klas met 30 kinderen waar iedereen op
snoep of chips trakteert zijn dat ook 30 snoepmomenten in het jaar. In
sommige klassen is dat dus bijna iedere week!
Een gemiste kans, want het kunnen ook feestelijke gezonde momenten zijn.
Dat gezond ook feestelijk kan zijn blijkt uit de volgende verrassend lekkere alternatieven:
•

Ijshoorntjes met vers fruit

•

Druiven rupsen aan een saté prikker

•

Worst-kaas giraffes

•

Peren meneren

•

Fruit race auto

•

Appel chips

Deze ideeën zijn afkomstig van de website: www.gezondtrakteren.nl
Er zullen nog veel meer originele ideeën op internet te vinden zijn, die
lekker èn stoer zijn!
Zo kan trakteren ook een gezond verrassend lekker feestje zijn!

Gevraagd OPR-leden 30-03 Breda
Voor de ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband PO 30-03 zoeken wij twee ouders en
één personeelslid.
Uw school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-03. Dit
samenwerkingsverband van 144 scholen in het primair, regulier en speciaal onderwijs, zorgt voor een
passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen op de betrokken scholen.
Op elke school wordt een zelfde basisondersteuning aan de leerlingen geboden.
Iedere school bepaalt ook op welke extra ondersteuning/extra uitdaging leerlingen, indien nodig,
kunnen rekenen.
Dit totale ondersteuningsaanbod van alle scholen samen wordt door het samenwerkingsverband
gebundeld tot één passend ondersteuningsplan voor alle leerlingen.
Wilt u als betrokken ouder of leerkracht van één van de scholen binnen het samenwerkingsverband
mee beslissen over o.a. de volgende onderwerpen uit het ondersteuningsplan:
de basisondersteuning die alle scholen bieden
de manier waarop aan leerlingen extra ondersteuning wordt toegewezen

de wijze waarop de financiële middelen worden verdeeld over de scholen
welke speciale of extra onderwijsvoorzieningen er zijn?
Meld u zich dan uiterlijk op 13 november 2017 a.s. aan als kandidaat-lid van de
Ondersteuningsplanraad.
Deze OPR is het medezeggenschapsorgaan van het regionaal samenwerkingsverband.
Voor meer informatie over de ondersteuningsplanraad en de kandidaatstelling kunt u contact opnemen
met Jack Tijs (voorzitter OPR 30-03) op nummer 06-50266348.
Voor meer informatie zie de website www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl.
Op de website www.rsvbreda.nl/po vindt u het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
U kunt zich tot 13 november 2017 melden als kandidaat OPR-lid. Dit per e-mail met daarin uw
persoonsgegevens en een korte motivatie van maximaal 15 regels via ons e-mailadres:
info.OPR3003Breda@gmail.com
Wij hopen u van harte te verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Jack Tijs
Voorzitter OPR 30-03

Het volgende Weekjournaal komt op donderdag 16 november 2017.

