december 2019 - januari 2020

Koerswijzer
Voorwoord

Agenda

Verlangen…

december
Di 17 gebedsgroep*
Do 19 kerstviering in Ichtuskerk (en niet in de Ark !) 		 Roerstraat 1 in Dronten - aanvang 19.00 uur
Vr 20 kerstinloop van 8.45 - 9.45 (lessen starten 9.45)
Ma 23 Kerstvakantie t/m 3 januari

We leven in een tijd van verwachten, advent. Na het
feestelijk gebeuren rondom de bisschop van Myra richten
we ons nu op het komende kerstfeest. We blijven even in
de ‘katholieke’ sfeer, hieronder een korte overdenking van
Henri Nouwen (uit ‘Wijsheid en geloof voor elke dag’).

januari
Ma 6 eerste schooldag 2020
Di
7 gebedsgroep*
Di 21 gebedsgroep*
Do 23 vergadering gemeenschappelijke
		medezeggenschapsraad
Ma 27 vergadering medezeggenschapsraad
Di 28 studiedag team, alle leerlingen vrij

Vrede en verzoening
Als we niet de behoefte hebben om over
anderen te oordelen, kunnen we anderen
een veilige plek bieden waar zij elkaar in
alle kwetsbaarheid kunnen ontmoeten.
Als we geworteld zijn in Gods liefde, gaat
daar een uitnodiging van uit om elkaar lief
te hebben. Anderen beseffen dan dat we uit
zijn op vrede en verzoening. Vaak verzoenen
we mensen met elkaar, gewoon maar door
zonder oordeel aanwezig te zijn.

*Contactpersoon bidden op school: Marije Kamerbeek
(e-mail: marijekamerbeek@hotmail.com / 06-83241179)

Kerstinloop

Stel je voor dat alle mensen op deze wereldbol
elkaar de hand zouden reiken en één grote
kring van liefde zouden vormen. ‘Dat kan ik
me niet voorstellen’, zeggen wij. Maar God
‘zegt’: ‘Dat is precies waarvan ik droom:
heel de wereld, die ik geschapen heb,
levend naar mijn beeld en gelijkenis’.

Vrijdagmorgen 20 december hebben we weer kerstinloop.
Voor degenen die onze traditie nog niet kennen… Deze morgen mogen de kinderen wat later op school komen, de lessen
starten om 09.45 uur. We nodigen u als ouders uit voor een
kop koffie / thee in de hal vanaf 08.45 uur. Goed om elkaar
nog even te ontmoeten, alvorens we twee weken de deuren
sluiten. Als u hiervan gebruik maakt mag uw kind naar de klas
en kunt u in de hal blijven.

Mede namens het team een hartelijke groet,
Kees van Garderen
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Kind op maandag

(methode godsdienstige vorming)

De adventstijd is aangebroken, we leven en werken naar het
kerstfeest toe. De wonderen stapelen zich op in de verhalen

van deze periode. De oude Elisabeth en Zacharias krijgen
een kind. Maria krijgt bezoek van een engel, die vertelt dat
ze moeder zal worden van de zoon van God. De herders
van Bethlehem zien een groot hemels leger en gaan op
weg naar het kind in de kribbe. Kerst blijft een feest van de
wonderen. Wonder boven wonder!

Gezond eten op school

Met de start van het continurooster leggen we wat meer de
nadruk op het belang van gezond eten. Natuurlijk let u daar als
ouders ook op en hoeven / willen we elkaar niet de les lezen.
Toch willen we als school ook bijdragen aan gezond gedrag
van onze kinderen. Vandaar ook de fruitactie (woensdag t/m
vrijdag voor de ochtendpauze). Voor alle duidelijkheid: ouders bepalen wat kinderen meekrijgen voor de kleine pauze.
M.b.t. een gezonde lunch verwijzen we naar het hoofdstuk
‘richtlijnen gezond eten’ van het protocol continurooster wat

gezegd dat we uitgaan van boterhammen, groente en/of

binnenkort op de website wordt geplaatst. Daarin staat kort

fruit. Kortom: gezond. Grote koeken, snoeprollen, chips
e.d. zijn niet toegestaan. We hopen op uw begrip en
medewerking in dezen.

Open Kanjerlessen

Na de kerstvakantie willen we u graag de gelegenheid geven
om een kanjerles (zie www.kanjertraining.nl ) mee te maken
in de groep van uw kind(eren). Zo kunt u in groep 3/4 op
maandag 9 maart van 14.00 - 14.45 terecht, in groep 7
op donderdag 13 februari van 12.30 - 13.15 en in groep
8 op donderdag 6 februari van 14.00 - 14.45 uur. Data en
tijdstippen van de overige groepen volgen nog. Aanmelding
verloopt via de leerkracht(en) van uw kind(eren).
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Uitslag vragenlijsten ouders, leerlingen en leerkrachten
Enige tijd geleden hebben we vragenlijsten uitgezet bij oud-

Sterke punten volgens leerkrachten

ers, leerkrachten en leerlingen m.b.t. de kwaliteitsbeleving

• prettige school om te werken, sfeer, meeleven met elkaar

van ons onderwijs. Nogmaals onze hartelijke dank voor

• voldoende draagvlak / steun van directie voor
verbeterpunten

het invullen hiervan, dat helpt ons om koers te houden. We
zijn overigens blij met de positieve uitslag, maar ook met de

• prettige school / betrokken

tips, adviezen en aangereikte verbeterpunten. Toelichting op

• goed pedagogisch klimaat

onderstaande. ‘Sterke punten’ zijn zeer positieve punten die

• differentiatie

er echt uitspringen. Punten ter ‘handhaving’ zijn positieve

• ondersteuning leerlingen

punten die het waard zijn om te blijven vasthouden.
‘Verbeterpunten’ zijn belangrijker om aan te pakken dan

De verbeterpunten

‘aandachtspunten’. De uitslag van de vragenlijsten is tijdens

Verbeterpunten volgens ouders

onze studiedag op 14 oktober jl. in het bijzijn van enkele

• meer initiatieven richting ouders voor informele
contacten

ouders besproken. Daar kwam het volgende uit:

• leerkracht meer laten informeren over gang van zaken

De sterke punten

• contact ouders onderling

Sterke punten volgens ouders

• ouders informeren over extra begeleiding kind +

• schoolgids

adviezen

• leertijd

• evaluatie na startgesprek - terugkoppeling wederzijds

• pedagogisch handelen en klimaat

(bijv. zijn verwachtingen uitgekomen, ouders-

• didactisch handelen

leerkrachten en vice versa)

• goed gemotiveerd personeel

• inloop voor ouders tijdens schooltijden

• didactische/pedagogische afstemming

(bijv. VierKeerWijzer /Ondernemersmarkt) - m.n.

• rust en concentratie in de school

bovenbouw

• sociaal gebeuren is belangrijk, dat is Kompas-eigen

• informeren over verlengde instructie

• leerkracht ziet mijn kind

(hoe concreter hoe beter)

• opgeruimde, verzorgde, gezellige school

• ouderbetrokkenheid

• sociale veiligheid

• ouders op de hoogte stellen van kleine aanpassingen

Sterke punten volgens leerlingen

• meer profileren naar buiten (muziek / VKW)

• veiligheid

• alert blijven om alle belangrijke info rondom leerlingen /

(zoals verlengde instructie, pre-teaching etc.)

• omgang met andere leerlingen, leerkrachten

schoolzaken te blijven delen

en omgeving
• onze school, een goede school

Verbeterpunten volgens leerlingen

• leraren treden op als er gepest wordt

• eigenaarschap, zelf werk kiezen, mee laten beslissen

• veilig

en meepraten over schoolzaken

• begrip van de leerkracht voor het kind

• leerlingen mogen meedenken en meepraten over

• mijn leraar helpt goed als ik iets niet zo snel begrijp

allerlei schoolzaken

• met plezier naar school gaan en een gezellige school

• laat ons zelf werk kiezen
• de juf vraagt of ik de les leuk vind
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Uitslag vragenlijsten ouders, leerlingen en leerkrachten
Verbeterpunten volgens leerkrachten

Aandachtspunten

• ICT

Aandachtspunten volgens ouders

• expert die ons wegwijs maakt in moderne, toepasbare

• computergebruik
• programmeren

software (regelmatig terug laten komen op studiedag)
• werkdruk !

• hoe bevallen de nieuwe schooltijden

• missie scherp houden

• leerkracht voor uitdaging en bespreken van
plus-/levelwerk

• nieuwe rekenmethode

• hoe gaat het team om met onvoldoende toetsen/

• techniek / crea

scores en ouders/ kind hiervan informeren

• afstemming en ontwikkeling VierKeerWijzer
• rapport

• activiteiten voor ouders

• borgen van gemaakte afspraken.

• inzicht in de eindresultaten (2x) staat in de schoolgids

Wat we willen handhaven

• ouders meer uitnodigen in school (suggestie: kijkmiddag,

en op de website
Handhaven volgens ouders

leerlingen laten hun werk zien, leerkracht aanwezig

• rust, leerlingen hebben geen telefoon in de klas

om lijn met ouders kort te houden)

• niet alleen computer / tablet, concentratie

• kanjertraining (ouders didactisch betrekken)

• aandacht voor projecten / thema’s (VierKeerWijzer)

• meer creatieve vorming buiten VierKeerWijzer om

• school ziet er verzorgd uit
Aandachtspunten volgens leerlingen
• samenwerken (dit komt nog later dit schooljaar)

Handhaven volgens leerlingen
• pedagogisch, hoe we met elkaar omgaan en het
positieve klimaat

Aandachtspunten volgens leerkrachten

• didactisch, afwisseling, hoe de leerkracht lesgeeft

• leerlingen samen laten werken
• tijd voor creativiteit (midden- en bovenbouw) buiten
VierKeerWijzer om

Handhaving volgens leerkrachten
• intervisie over sociale resultaten in de groep

• juiste interpretatie van de uitslag vragenlijsten van de
kinderen (resultaten zijn multi-interpretabel,
duidelijker vragen)
• alert blijven (ook al scoren we groen) op optreden
leerkrachten bij pesten
Wat wordt hiermee gedaan?
Deze uitslagen worden meegenomen in het opzetten van de
doelen voor de komende jaren en worden verwerkt in het
schoolplan 2020-2024.
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Schoolbieb ‘Leeshuis’

Sint verraste ons toen hij afgelopen donderdagmorgen de

We zijn nog steeds op zoek naar iemand, die iedere vrij-

cheque overhandigde met daarop de opbrengst van de

dagochtend van 8.35 uur tot 9.15 uur wil helpen in de bieb.

bakactie; 1567,77 euro!! Wat fijn dat er al zoveel geld is

Het is voor de moeder, die op dit moment op die ochtenden

opgebracht met deze bakactie. Dit gaan we gebruiken om

in de bieb helpt, niet handig om dit alleen te doen.

het Leeshuis te ‘pimpen’. Daarnaast hebben we een budget

Op andere dagen zijn er altijd twee moeders aanwezig. Wie

van school gekregen om nieuwe boeken aan te schaffen.

wil er wat tijd vrij maken om te helpen? Je leert op deze mani-

Deze boeken worden in december aangeschaft. Dan is

er veel boeken kennen en maakt ook contact met onze leer-

er ook weer veel te plastificeren. We zijn erg blij met de

lingen. Natuurlijk mogen naast moeders, ook vaders, opa’s

ouders, die zich hiervoor hebben aangemeld.

of oma’s helpen.
Aanmelden kan bij juf Jannet (jannetzomerman@codenz.nl).

Namens het team
van Het Kompas
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