Nummer 19 |

17 juni 2022

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S),
De afgelopen week zijn de leerlingen druk bezig geweest met het maken van de Cito
toetsen. Nadat de toetsen zijn gemaakt zullen de leerkrachten de toetsen gaan
analyseren. De analyse van de toetsen bespreken wij met elkaar als team. Aan de
hand van de analyse van deze toetsen, de methodegebonden toetsen en eigen
observaties stellen we onze lessen voor het nieuwe schooljaar op zo’n manier samen, dat ze tegemoet komen aan de ontwikkelingen van de leerlingen. In de week
van 4 juli zijn de portfoliogesprekken gepland, via Parro kunt u zich daar weer voor
opgeven. De leerkrachten geven een seintje als de inschrijving geopend is. Voor
sommige leergroepen zijn deze gesprekken facultatief en in andere groepen gaan
de leerlingen hun portfolio presenteren.
Francien Soeter

……………………………………………………………………………………………………………………………….

FORMATIE
We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met de groepsverdeling en de formatie.
Tijdens de groepsverdeling kijken wij o.a. naar de leerlingaantallen en de zorg in de groepen.
Het plaatje voor volgend schooljaar zal er als volgt uitzien:
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NPO-GELDEN
Volgend schooljaar krijgen wij vanuit de overheid nog extra geld om te investeren in het onderwijs. In het
NPO-plan 2022-2023 gaan we verder met het schoolprogramma van vorig jaar. Er zijn mooie dingen bereikt
en dit zetten we graag voort. In samenspraak met team, MR en CvB hebben we besloten om enerzijds deze
gelden weer in te zetten in ondersteuning voor de leerlingen. Er zal volgend schooljaar weer één dag extra
ondersteuning beschikbaar zijn op school. Daarnaast gaan we het geld ook weer gebruiken voor scholing op
het gebied van het versterken van het didactisch handelen in combinatiegroepen. Dit schooljaar zijn we gestart met teamscholing in het Doordacht Passend Lesmodel, komende schooljaar krijgt dit een vervolg.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

AUDIT
In mei hebben wij een audit gehad bij ons op school. Tijdens een audit
wordt er onderzocht hoe de school ervoor staat. Doen we de dingen die
we zeggen dat we doen? Er wordt een heleboel beschreven in verschillende documenten, maar is dat ook zichtbaar in de school? Er wordt tijdens
het bezoek naar verschillende gebieden gekeken; didactisch handelen,
zicht op ontwikkeling, schoolklimaat en kwaliteitszorg.
Het is fijn dat we als school terug hebben gekregen dat wij de goede
dingen aan het doen zijn. Een mooi compliment waar wij ons elke dag
volledig voor inzetten. Een aantal pluspunten die wij terugkregen zijn: er is
een veilig en ondersteunend klimaat, betrokkenheid van de leerlingen is
groot, de lessen zijn doelgericht, goede zorgstructuur en een zeer
gedreven team.
Vanuit een audit krijg je als school ook altijd aanbevelingen, de
aanbevelingen die wij kregen sluiten mooi aan bij de ontwikkelingen waar
wij als school al mee bezig zijn. Mooie kansen om ons onderwijs nog beter
te maken. Aanbevelingen die bijvoorbeeld genoemd zijn is om het leren
zichtbaar maken ook terug te laten komen in de teamkamer, het verder
doorontwikkelen van onze korte lessencyclus waarin de doelen per dag
worden geëvalueerd en het vasthouden wat er nu is qua samenwerking en
het leren van en met elkaar.

Sam is vrijdag 1 juli jarig. Alvast
gefeliciteerd en wij wensen jou een hele
fijne verjaardag toe!

NIEUWS VANUIT DE MR
Dinsdag 14 juni stond de laatste MR-vergadering van dit schooljaar gepland.
Deze vergadering stond de formatie voor het nieuwe schooljaar en een terugkoppeling van de audit op de agenda.
De formatie voor het nieuwe schooljaar is rond en zal in deze Nieuwsboog met u gedeeld worden.
Op 16 mei heeft er een audit plaatsgevonden op onze school. Francien heeft de PowerPoint, die wij van de auditor
aan het einde van deze dag hebben ontvangen, tijdens deze vergadering toegelicht.
Zoals eerder vermeld neemt Marsha Jonker (moeder van Sam) afscheid van de MR. Wij bedanken haar voor haar
deelname aan de MR. We zijn blij te kunnen meedelen dat we een nieuw MR-lid gevonden hebben. Vanaf het nieuwe
schooljaar zal Maarten Breimer, vader van Zoë, plaatsnemen in de oudergeleding van de MR.
Namens de MR,
met vriendelijke groet,
Sanderina van Smirren

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Agenda
DATUM

ACTIVITEIT

Woensdag 29 juni

Studiedag: alle leerlingen vrij

Vrijdag 1 juli

Nieuwsboog & portfolio

Maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli

Portfoliogesprekken

Dinsdag 12 juli

Musicalavond groep 7/8

Woensdag 13 juli

Uitzwaaien groep 8

Vrijdag 15 juli

Start zomervakantie 12.00 uur

WIST U DAT…
…

De leerlingenraad weer een nieuwe opdracht heeft gekregen.

…

Zij aan het onderzoeken zijn welk buitenspeelgoed de leerlingen graag zouden willen hebben.

…

Vanuit de AC hebben ze een budget gekregen waarmee dit aangeschaft kan worden.

…

Ze moeten dus gaan onderzoeken hoeveel alles kost.

…

En beslissen wat ze wel en niet kunnen aanschaffen.

…

De leerlingenraad hier erg serieus mee bezig is; super om te zien!

Fijn weekend!

