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Inleiding
Voor u ligt het tweede exemplaar van onze
nieuwsbrief “Boelensnieuws”, waarmee we u
als ouder(s)/verzorger(s) informeren over het
reilen en zeilen op de Inspecteur
Boelensschool. Heeft u vragen of
opmerkingen naar aanleiding van deze
nieuwsbrief of anderszins, schroom dan niet
om contact op te nemen met de school.
Examen 2018 PTA
Zoals bekend werken onze
examenkandidaten met een Programma van
Toetsing en Afsluiting. Elke leerling van klas 4
heeft een exemplaar ontvangen en daar
worden de resultaten in bijgehouden . Het
PTA heeft inmiddels ook een plekje gevonden
op onze website. Op die manier kunt u als
ouder/verzorger kennis nemen van het
programma wat uw kind moet volgen naar
het examen. Met vragen over het PTA kunt u
zich wenden tot dhr. N. Asma,
examensecretaris.
Tevredenheidsonderzoeken
In het kader van kwaliteitsbewaking nemen
we regelmatig tevredenheidsonderzoeken af.
Het eerste onderzoek wat we binnenkort
gaan afnemen is het
brugklastevredenheidsonderzoek. In de loop
van de cursus zullen meer onderzoeken
volgen. Met de uitkomsten proberen we onze
kwaliteit op orde te houden.
Leerlingenraad
We hebben als school ook een leerlingenraad
waar we allerlei zaken m.b.t. de school mee
bespreken. De rol van de leerlingenraad is
voornamelijk adviserend.
Dit jaar zijn de vertegenwoordigers van de
leerlingen in de raad:
Klas 1:

Kian en Darryl

Klas 2:

Mark en Myrthe

Klas 3:

Wessel en Quinten

Klas 4:

Ketama

Leerlingbespreking
Dinsdag 7 november hebben we de
voortgang en ontwikkeling van onze
leerlingen als team besproken. Met de
meeste leerlingen gaat het goed. Mochten er
haperingen zijn in de ontwikkeling dan heeft

Bezoekadres:
Kerkelaantje 1, 9166 NB
Schiermonnikoog
Postadres :
Postbus 22, 9166 ZP
Schiermonnikoog
Telefoon: 0519 531620
directie_@boelensschool.nl
www.boelensschool.nl
de mentor inmiddels contact met u
opgenomen.
Mocht u zelf vragen hebben over hoe het met
uw kind gaat, schroom dan niet om contact
op te nemen met de mentor van uw kind.
Rekentoets
Voor alle vo-leerlingen geldt dat de
rekentoets een verplicht onderdeel is van het
eindexamen. Een leerling heeft vier kansen
en moet de rekentoets ten minste één keer
hebben afgelegd om een vo-diploma te
behalen. Daarmee is de rekentoets een
onderdeel van de slaag-zakregeling.
Een leerling die de rekentoets niet heeft
afgelegd kan namelijk geen vo-diploma
behalen.
Verder geldt voor alle vo-schooltypen dat de
rekentoets al volledig is opgenomen in
het Eindexamenbesluit vo, maar dat op grond
van de overgangsbepalingen – de artikelen
61 t/m 63 – de werking daarvan voor havo
en vmbo nog tot een nader te bepalen
moment is uitgesteld.
Let op: wij zijn in afwachting van de
concretisering van de plannen die hierover
opgenomen zijn in het regeerakkoord (najaar
2017) waarbij is aangegeven dat het
rekentoetscijfer gaat verdwijnen uit de
kernvakkenregel van de slaag-zakregeling
voor het vwo. Tot het moment dat er
aanpassingen op dit punt zijn doorgevoerd in
artikel 50 het 1e lid van het
Eindexamenbesluit vo, geldt het volgende:
In het vwo moet het rekentoetscijfer bij de
slaag-zakbeslissing worden betrokken. Vanaf
het schooljaar 2016-2017 telt het cijfer van
de rekentoets mee in de kernvakkenregeling
voor het vwo. Binnen de kernvakken mag
een leerling één 5 hebben, de overige
kernvakken moeten dan een 6 of hoger zijn.

De kernvakken voor vwo zijn: Nederlands,
Engels, Wiskunde en de rekentoets.

materiaal voor het VO nog in ontwikkeling
dus we moeten ons enigszins behelpen.

Bij havo en vmbo is het voorgaande nog niet
het geval. Voor die schooltypen gaat het
rekentoetscijfer pas meetellen nadat de
bewindspersonen hun besluit daartoe bekend
hebben gemaakt. Dit besluit hangt af van de
landelijke resultaten op de rekentoets van de
examenkandidaten havo en vmbo. Het
ministerie van OCW heeft aangegeven dat
het besluit om het rekentoetscijfer in de
slaag-zakregeling te laten meetellen bij havo
en vmbo minimaal een jaar van tevoren
bekend zal worden gemaakt.

Slim.nl
Een goede school-uitrusting houdt anno 2017
niet op bij een goed gevulde etui en een
nieuwe agenda. Je digitale uitrusting is
minstens zo belangrijk. Is je computer nog
snel genoeg? Is je software up to date? Kun
je goed genoeg met die software werken? Als
het antwoord op ten minste één van deze
vragen ‘nee’ is, dan is het tijd om een kijkje
te nemen op Slim.nl.

Verder geldt voor het havo dat, indien het
besluit genomen is om het rekentoetscijfer te
laten meetellen in de slaag-zakregeling, de
overgangsbepalingen van artikel 63 komen te
vervallen. Vanaf dat moment gaat het
rekentoetscijfer voor alle havisten in de
slaag-zakregeling meetellen.
Voor vmbo kan het besluit om het
rekentoetscijfer te laten meetellen voor de
leerwegen basis (bb), kader (kb) en
gemengd/theoretisch (gt) apart worden
genomen. Dit betekent dat het in het vmbo
straks kan voorkomen dat het
rekentoetscijfer niet voor alle leerwegen
tegelijkertijd onderdeel van de slaagzakregeling wordt. Ook hier geldt dat het
besluit hiertoe een jaar van tevoren bekend
wordt gemaakt.
Wij wachten de ontwikkelingen af.
Oudermiddagen
Inmiddels hebben we vóór de herfstvakantie
voor alle klassen een oudermiddag gehad. De
opkomst was, zoals altijd bij ons op school,
erg goed. We hopen dat we u weer goed
hebben kunnen informeren over de school en
vooral ook over hoe het met uw kind op
school gaat. Laat u het ons weten wanneer u
denkt dat er nog zaken ontbreken? Het is de
bedoeling in de loop van het jaar voor alle
klassen nog een oudermiddag te organiseren.
KIVA
Na de succesvolle Kick off op 13 september
zijn we gestart met de geleidelijke invoer van
KIVA op school. Zoals bekend is er een
stuurgroep gevormd met vertegenwoordigers
van diverse organisaties op het eiland.
Namens de IBS neemt onze zorg coördinator
dhr. S. v.d. Zee deel aan dit overleg.
Inmiddels is er op 6 november een KIVA
activiteit geweest voor de hele school en is
een vragenlijst onder de leerlingen uitgezet.
Deze vragenlijst richt zich met name op het
welbevinden van onze leerlingen op school.
Naar aanleiding van de opbrengst van dit
onderzoek gaan we bepalen of en welke
acties nodig zijn. Helaas is het KIVA

Bij Slim.nl betaal je veel minder voor je
software en IT-gerelateerde spullen dan bij
andere winkels. Dat komt omdat je leerling
van een middelbare school bent. Slim.nl
onderhandelt speciale
licentieovereenkomsten voor onderwijs met
(software)leveranciers als Microsoft, Adobe,
Apple, HP, Dell en Norton.
Daar profiteer jij van!
Cito 0 toets
Onze zorg coördinator dhr. S. v.d. Zee heeft
onlangs de Cito 0 toets afgenomen. Met dit
instrument bewaken wij het niveau van onze
leerlingen. Inmiddels heeft hij in nauwe
samenwerking met de mentoren naar
aanleiding van de resultaten ontwikkel
afspraken gemaakt per leerling.
Debat dag klas 2
Maandag 27 november aanstaande gaan we
met klas 2 naar Leeuwarden om deel te
nemen aan het Nationaal jeugddebat in het
Provinciehuis. Voor meer informatie zie
www.njr.nl. De dag staat in het teken van
debatteren, argumenteren en besluitvorming
over zaken die spelen binnen de provincie
Friesland. De leerlingen krijgen ’s morgens
een debattraining en ’s middags gaan ze in
de zaal aan de slag met het debat. De
begeleiding door de IBS bestaat uit dhr. R.
van Halm en dhr. F. de Haan.
Scholenmarkt klas 4 en 3
In het kader van LOB gaan onze 4e klas
leerlingen, samen met de beroepsgerichte
leerlingen van klas 3 op 7 december onder
leiding van onze decaan dhr. E. Valster naar
de Scholenmarkt in Dokkum

Scholen op de kaart
Op onze website treft u een button aan van
Scholen op de kaart. Via deze knop komt u
op de pagina van onze school. U treft daar
allerlei interessante informatie over aanbod,
kwaliteit, examen enz. van de IBS aan.
Bovendien kunt u onze school vergelijken
met andere scholen. Zeker een bezoekje
waard.

3D printer
Docent Corina Blom over de 3D printer die de
school met behulp van provincie fryslan en de
gemeente Schiermonnikoog voor het eiland
heeft kunnen aanschaffen..

https://www.omropfryslan.nl/…/767841skoallen-op-skiermunts…

Goed Doel 2017: Kabira, Oeganda
Het is inmiddels een goede gewoonte op de
IBS om tijdens de Kerst aandacht te
besteden aan een goed doel. Dit jaar hebben
dhr. R. van Halm en dhr. B. Boekhold
gekozen voor een project van onze oud
leerlingen Vera en Paul Harthoorn. Afgelopen
maandag heeft Vera de leerlingen hierover
geïnformeerd en de leerlingen staan te
popelen om in actie te komen. U hoort hier
ongetwijfeld meer van.
Studyflow Nederlands
In alle klassen is dhr. R. van Halm gestart
met een online-programma voor Nederlands:
Studyflow Taal
Leerlingen kunnen op elk onderdeel
zelfstandig opdrachten maken en een
leerroute volgen. In januari komt er een
woordenschatmodule beschikbaar, en
verschijnt er een examentrainer voor het vak
Nederlands.
Er zit een spelelement in het programma
verwerkt, hoe meer ze doen en afronden, hoe

meer sterren ze kunnen verzamelen. Je kunt
in het programma precies zien wie er
bovenaan staan...
En het mooie is: je kunt dit programma altijd
en overal gebruiken om je taalvaardigheid
wat op te vijzelen.
Meer informatie? Kijk eens op studyflow.nl
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Weer naar school

Met vriendelijke groet,
namens het team van de
Inspecteur Boelensschool,
J. Arjaans
23112017JA

studyflow.nl“Studyflow is bijna een begrip geworden bij
ons op school. Mijn leerlingen gaan altijd met
enthousiasme aan de slag.” studyflow.nl
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