INFORMATIEBRIEF NR. 15 ( 12 maart 2020)

Week van de Lentekriebels
Van maandag 16 maart tot en met vrijdag 23 maart doen wij weer mee aan de week van
de Lentekriebels.
Onze school besteedt in deze week aandacht aan de relationele en seksuele vorming met
behulp van de digitale lesmethode "Kriebels in je buik'.
Waarom is relationele en seksuele vorming voor kinderen belangrijk?
-Het sluit aan bij de seksuele ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.
-Het draagt bij aan persoonlijke groei en een
positieve seksualiteitsbeleving.
-Het bevordert het welzijn, de seksuele gezondheid
en weerbaarheid van kinderen.
-Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben vragen over
seksualiteit.
-Kinderen hebben behoefte aan een duidelijk kader,
zodat ze positieve normen en waarden kunnen ontwikkelen met respect voor diversiteit.
Daarnaast zijn scholen verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele
diversiteit.
Uiteraard heeft elke groep eigen lessen die passen bij de seksuele ontwikkelingsfase van de
leeftijd van de kinderen, hun leerstijl en hun leervermogen. Mogelijk kunnen kinderen
thuiskomen met verhalen over deze lessen.
We zullen deze week elke dag een les besteden aan de 'Lentekriebels'.

Vragenlijsten
Als het goed is heeft u per mail een uitnodiging gekregen voor het invullen van een
vragenlijst
Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hecht Leerrijk! veel waarde aan
het oordeel van de directe gebruikers, te weten: de ouders, de leerlingen en het personeel.
Het bestuur heeft daarom besloten op al haar scholen een kwaliteitsonderzoek te willen
houden. Dit onderzoek zal plaatsvinden door middel van een vragenlijst. Er wordt een drietal
vragenlijsten afgenomen: voor ouders, voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en voor het
personeel.
De vragenlijst is opgesteld door het onafhankelijke bureau "Scholen met Succes". Alle
gegevens uit het onderzoek worden anoniem verwerkt en gerapporteerd. Het bestuur en
het managementteam van de school krijgen inzage in de resultaten. Uit de resultaten is geen
individuele score af te leiden. De uitkomst van het onderzoek kan per school worden
vergeleken met de andere scholen van het bestuur, maar ook met referentiescholen in het
land.

De verwachting is dat de resultaten eind maart in ons bezit zijn. De hoofdlijnen van de
resultaten worden aan ouders /verzorgers en personeel bekendgemaakt.
We hopen dat u de tijd neemt de vragenlijst in te vullen. Hoe hoger de respons, hoe groter
de betrouwbaarheid van de uitslag van het onderzoek. Zo kunnen wij het juiste
kwaliteitsbeleid voor onze scholen bepalen.

Juffrouw Jadine
Het is al even geleden maar op 15 januari is juffrouw Jadine
bevallen van een dochter genaamd Femke.
We wensen het hele gezin heel veel geluk en gezondheid.

Van wie zijn deze fietsen?
Deze fietsen staan al een tijdje bij de fietsenstalling.

