INFORMATIEBRIEF NR. 9 ( 15 november 2018)

Beste ouders/verzorgers,

Het volgen van het gedrag van leerlingen m.b.v. “Zien”
Op basisschool De Veste werken we met een sociaal
emotioneel leerlingvolgsysteem; dit heet “Zien”. De
leerkracht van groep 2 t/m groep 8 vult een vragenlijst in.
Ze geeft aan in welke mate ze gedrag waarneemt bij een
leerling. Bijvoorbeeld bij de stelling: “De leerling komt
opgewekt over” kan de leerkracht invullen dat dit altijd zo is, in de meeste situaties
zo is, dat dit het geval is als de situatie ertoe uitnodigt of dat het nooit het geval is.
Als alle stellingen ingevuld zijn krijgt de leerkracht een beeld van de betrokkenheid
en het welbevinden van de leerling.
De vragenlijst is geen beoordeling, het is een beeld van het gedrag dat de leerkracht
op school ziet! De vragenlijsten van alle kinderen samen geeft een goed beeld van
de groep.
In de groepen 5 t/m 8 vullen de leerlingen zelf ook een gelijksoortige vragenlijst in.
Dit biedt de leerkracht veel informatie. Kijkt de leerling op eenzelfde wijze tegen
de situatie aan? Voelt een kind zich prettig in de groep? Wordt een leerling gepest?
Etc.
Aan de hand van het groepsoverzicht gaan de leerkracht en IB-er in gesprek. Samen
bekijken zij aan welke vaardigheden er gewerkt dient te worden op groepsniveau en
eventueel op leerlingniveau.
De verkregen informatie vanuit Zien wordt meegenomen in de oudergesprekken die
deze week en volgende week gevoerd zullen worden in de groepen 3 t/m 7.
Voor vragen of meer informatie bent u altijd van harte welkom bij Eric en Cecilia.

Extra broeken, ondergoed en sokken!!
Soms gebeurt het dat een kleuter een klein ‘ongelukje’ heeft. Om
het kind dan te verschonen hebben wij op school altijd een paar
reservekleren. Echter zijn wij nu op zoek naar extra broeken,
ondergoed en sokken. Heeft u deze over, geef ze dan af bij een
leerkracht van groep 1-2.

Dinsdag 30 oktober heeft de MR vergaderd.
Het eerste gedeelte van de vergadering was samen met de ouderraad.
Ieder jaar vergaderen we een keer per jaar samen om dingen uit te wisselen en te
bespreken. Deze momenten worden door zowel de ouderraad als de MR als heel
zinvol ervaren.
Dit jaar hebben we het vooral gehad over de verkeersveiligheid rondom de school.
Dit agendapunt staat zowel bij de MR als de ouderraad vaak op de agenda. Maar
toch blijft het lastig om het op te lossen. Een en ander zal nogmaals besproken
worden in de werkgroep verkeer en tevens zal er contact gezocht worden met de
wijkagent.
Verder wordt de verdeling van de studiemomenten besproken. Dit punt wordt altijd
uitvoerig in de MR besproken en de oudergeleding van de MR kijkt hier kritisch
naar. Het is lastig omdat we rekening moeten houden met een aantal factoren. Deze
factoren hebben we besproken. We zijn tot de conclusie gekomen dat het belangrijk
is om ouders uit te leggen hoe een en ander tot stand komt. Dan geeft het
duidelijkheid. Eric zal in de nieuwsbrief hier aandacht aan besteden.
Als laatste hebben we de PR van school besproken. We vinden het als school
belangrijk om goede reclame te maken voor onze school. Maar gezien de wet van
privacy is het ook lastig om dit op een juiste manier te doen. Facebook wordt o.a.a
genoemd. Wanneer hier iets op geplaatst wordt zien veel mensen dit. Als optie
wordt genoemd om een werkgroep in te stellen die een en ander eens goed gaat
bekijken. Eric neemt dit mee.
Daarna gaat zowel de ouderraad als de MR verder met hun eigen vergadering.
In de MR komen de volgende punten nog aan bod:
Inspectiebezoek
Schooljaarplan
Schooljaarverslag
Enquête GMR over vervanging bij ziekte
Jaarresultaten (financieel) 2017-2018

Sinterklaas in Waspik

