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AGENDA : 

 2 mei: 
start meivakantie t/m 
17 mei  

 18 mei: 
weer naar school!! 

 18 mei: 
schoolfotograaf 

 20 mei: 
start Jantje Beton  
Loterij (bovenbouw) 

 20 mei: 
groep 7 praktijk exa-
men verkeer   

 22 mei: 
volgende nieuwsbrief 

 25 mei: 
2e Pinksterdag 

alle kinderen vrij 

 29 mei: 
schoolreis 

 

 

REGEL VAN DE MAAND  

MEI 

Beste ouders,  
 

Zo vlak voor de meivakantie nog even  informatie over en uit het  recent 
afgenomen onderzoek. De volgende onderwerpen komen in dit verhaal 
aan bod: 
 
Wat doen we met de aandachtspunten uit het tevredenheidsonder-
zoek 
1. Over de positieve en negatieve aspecten 
2. Over veiligheid onderweg 
3. Over werken met computers op school 
4. Over begeleiding van leerlingen met problemen  en  de informa-

tievoorziening 
5. Over de opvang bij afwezigheid leerkracht 
6. Over afstemmen van uw vragen en opmerkingen 

 
1.Wat doen we met de aandachtspunten uit het tevredenheidsonder-
zoek? 
Natuurlijk komt er heel veel positiefs uit het onderzoek. Ouders zijn over het 
algemeen tevreden. Er is  positieve waardering voor ons montessorionder-
wijs, voor de manier waarop we dat vormgeven. Ook kwam naar voren dat 
veel ouders juist daarom voor onze school , dit soort onderwijs hebben ge-
kozen en nog steeds  kiezen. Voeg daaraan toe we dat we qua leerop-
brengst op school- en groepsniveau (citoscore) bij de beste scholen van 
Almere horen. Dat betekent dat we goed op weg zijn naar  montessorion-
derwijs zoals wij dat wensen:  

 Goed leren van de basisvaardigheden (rekenen, lezen en spellen) 
 Ruimte en ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van  de so-

ciale vaardigheden  
 Persoonlijke ontplooiing mogelijk maken 
 In een klimaat dat past bij onze wens hoe  mensen met elkaar sa-

menleven: vrijheid in/en gebondenheid 
 

Dat stemt echt tevreden , maar het zou vreemd zijn als we daaruit  de con-
clusie trekken dat we er al zijn. Er is echt nog veel te doen. 
De belangrijkste aandachtspunten (volgens een grote groep ouders)  waar 
we de komende jaren, als totale school, aandacht  aan moeten besteden 
zijn: (de percentages geven aan welk deel van de ouders die deelnamen 
aan het onderzoek die mening heeft) zijn: 
 

1. veiligheid op weg naar school (34%),  
2. begeleiding leerlingen met problemen (27%),  
3. aandacht voor werken met computer (25%),  
4. informatievoorziening over het kind (24%)  
5. opvang bij afwezigheid van de leraar (20%) 

 

 

 

LOCATIE  
PARKWIJK 
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Het zijn stuk voor stuk belangrijke onderwerpen en het is belangrijk dat we die feedback terug krijgen. Ver-
volgens belangrijk wat meer inhoud te krijgen bij ieder  onderwerp apart. Daarbij moet gezegd dat we ten 
aanzien van punt 1   sterk afhankelijk zijn van externe invloeden. 
 
2.Over veiligheid onderweg 
Maar ons verkeersonderwijs draagt er zeker ook in bij.  We moeten nog duidelijker in beeld krijgen wat 
daarmee precies wordt bedoeld. Dat zullen we onderzoeken. 
 
3. Over computers op school  
Ook geeft een groep ouders aan dat er meer aandacht moet zijn voor het werken met computers, tablets 

etc. Dat heeft drie aspecten: meer computers etc.  (en die komen er jaarlijks in alle groepen bij; digi-

borden overal , tablets in de groepen) meer digitale lessen en communicatie (nu al een digitaal leerling-

volgsysteem, schoudercom.nl, engels, muziek, begrijpend lezen , verkeer en veel individuele lesprogram-

ma’s via het digi-bord) en aandacht voor media wijsheid. Het is vooral dit laatste  waarop we in moeten 

gaan zetten. Locatie Parkwijk is de voorloper op dit gebied en heeft al veel opgezet en uitgeprobeerd waar 

de andere locaties van kunnen profiteren 

 
4.Over begeleiding van leerlingen met problemen en de informatievoorziening 
Voor ons zijn de twee signalen over de begeleiding van leerlingen met problemen en de informatievoorzie-
ning van de leraar natuurlijk erg belangrijke informatie. 
Het ziet er naar uit dat deze twee punten nauw met elkaar verbonden zijn. De invoering van de wet Pas-
send Onderwijs speelt daarin een rol. In ieder geval is het een duidelijk signaal. Het afgelopen jaar heeft 
ons geleerd dat we juist op het gebied van zorg, van passend onderwijs de communicatie sterk moeten 
verbeteren. Wensen en verwachtingen duidelijk hebben. Het vraagt toch een nieuwe werkwijze van de 
school, van de leerkracht . Het vraagt ook op dit terrein een nieuwe relatie van ouders met school en vice 
versa,  als het om leer en opvoedingsproblemen gaat. Het komt nu veel vaker voor (dan jaren geleden dat 
leerlingen die erg veel moeite hebben met de eisen van de school, daadwerkelijk met een aangepast pro-
gramma op school blijven.  Op dit thema zullen we zeker, naast wat we al doen, stappen gaan zetten mid-
dels scholing en communicatie (bijv. themavonden)   
 
5.Over de opvang bij afwezigheid leraar  
Op een school als de onze (aantal medewerkers) is er met regelmaat iemand, hetzij kortdurend hetzij 
langdurend, afwezig wegens omstandigheden. Een groep moet dan opgevangen worden. Soms kan dat 
intern opgelost worden. Dat is vanwege de toegenomen klassengrootte niet meer zo eenvoudig. Meestal 
komt er iemand via de vervangingspoule. Onbekend met de school, met montessorionderwijs. Natuurlijk 
hebben we ons daarop praktisch en theoretisch voorbereid. Maar hoe dan ook het blijft moeilijk en lastig 
voor kinderen en voor de vervanging. Als het eens een dag is, prima. Maar er zijn situaties waar het lang-
durend en soms zelfs wisselend in dagen is. Onzekerheid, onregelmatigheid. Niemand wil het en het is 
zeker niet onze wens. Het heeft zijn weerslag op de groep, de kinderen (juist op die kinderen die een spe-
ciale band hebben met hun leerkracht). De communicatie is essentieel (gewoon laten weten dat er  ver-
vanging is, hoe lang en met welke reden en hoe het gaat? ). Daarin moeten we altijd scherp blijven. 
 
6.Over afstemmen van vragen en opmerkingen.  
Ik hoop vooral dat u met vragen en klachten en opmerkingen de deur naar de leerkracht, naar mij, naar de 
locatieleiders, naar de zorg weet te vinden. Want 1 ding is zeker om het onderwijs zo goed mogelijk te la-
ten verlopen voor uw kind (eren) moeten we elkaars wensen en verwachtingen kennen en vooral zo 
vroeg mogelijk weten wanneer we die wensen en verwachtingen moet bijstellen en/of aanpassen 
of opnieuw onder de aandacht moeten brengen. Alleen dan kunnen we bijsturen waar nodig. Uw vraag 
voortkomend uit zorg voor uw kind is , is nooit lastig en nooit onterecht. Het is van belang voor ons en 
voor het onderwijs aan uw kind.  
 
 
We wensen iedereen een fijne meivakantie 
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PESTEN 

 

Pesten is niet fijn, 

je doet iemand veel pijn. 

Dan zijn ze verdrietig, en alleen, 

Niemand om hun heen. 

Hun tegenspraak zit diep van binnen, 

maar ze kunnen die angst niet overwinnen. 

Pesten kan verschrikkelijk zijn, 

Voor groot, dik, dun of klein. 

Dus stop met pesten voor altijd, 

Want je weet, het is narigheid. 

 

Dit gedicht is gemaakt door Elyse en Angela uit de klas van Inge Kluin locatie Randstad 

 

 

Schaakexamen  

Het schaakexamen zal plaatsvinden op 11 juni a.s. 

 

Van andermans spullen afblijven 

Dit was de regel die wij afgelopen maand hebben behandeld. 
Toch verdwijnen er soms spullen. Wilt u deze regel ook thuis bespreken. 
 

Jantje Beton 

Van woensdag 20 mei t/m 3 juni doen we mee met de Jantje Beton Loterij. 

Direct na de meivakantie ontvangt u hierover de informatie. Grote verandering dit jaar is dat de kinderen 
niet meer met geld over straat hoeven. Alles gaat door middel van een machtiging. 

 

Waarschuwing 

De teken zijn weer actief dus wij adviseren u uw kind elke dag goed te controleren!!!! 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Falexandradelaet.be%2Fwerk%2Ftaalschrift.html&ei=NG1DVZyBG8WXapT6geAJ&bvm=bv.92189499,d.d2s&psig=AFQjCNHesCRf8R-nYJ3ggLC_OB5VhaOJpA&ust=1430
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Schoolfotograaf maandag 18 mei a.s. 

Direct na de meivakantie komt de fotograaf. Wilt u uw kind fleurige kleding aantrekken? 

Hieronder speciale informatie voor de kinderen van groep 8.  
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Afsluiting thema  
 
Vandaag heeft de afsluiting plaatsgevonden van het thema Ruimte door de klas van Willeke en Ellen. 
De afsluiting werd geheel verzorgd door de kinderen. Het was erg leuk en leerzaam. 
Kinderen, ouders en teamleden hebben van de voorstelling genoten.  
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Na de afsluiting van het thema gingen wij direct door met het Juffenfeest.  

De juffen zijn ontzettend verwend met tekeningen, knustels, bloemen en cadeau’s. 

Wij willen jullie hiervoor allemaal hartelijk bedanken……..!!!! 

 

Het juffenfeest was een zeer geslaagde dag. De kinderen hebben groente en fruit zelf gesneden en daar-
na heerlijk opgegeten. ‘s Middags waren er schoolbrede activiteiten zoals kuntselen, kleuren en bouwen 
met allerlei materialen etc.  


