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Beantwoording vragen
ouderavond 6 febr. jl.
Tijdens de ouderavond op 6 febr. jl. zijn er op
‘geeltjes’ vragen gesteld naar aanleiding van
de inspectiebezoek in november 2019. Het
bestuur en de school hebben toegezegd
deze vragen
schriftelijk te zullen
beantwoorden. U
vindt de lijst met
vragen én
antwoorden in één
van de bijlages.

Email adressen
Onze nieuwe collega’s van de onderbouw
zijn ook per mail bereikbaar.
Hierbij de adressen:
Juf Helena:
h.douma@pcbosmallingerland.nl
Juf Marijke:
m.passchier@opo-furore.nl
Juf Aukje:
a.lindeboom@opo-furore.nl

Waar werkt de school aan?
(Een samenvatting van de
ontwikkelpunten waar de school
mee aan de slag is. Dit naar
aanleiding van de bevindingen
van de onderwijsinspectie.)

Op de ouderavond van 6
februari jl heeft u informatie
gekregen over de inspectie en de werkwijze
van de inspectie en is het plan van aanpak
van de school gepresenteerd. Dit plan
bestond al als jaarplan maar is uitgebreid
met een aantal verbeterpunten. Vanaf
heden geven we u, in elke nieuwsbrief,
informatie over de ontwikkelingen op school.

Aanbod: De school heeft een digitale
methode voor
Fries op het oog:
Spoar 8. De
licentie wordt
binnenkort
geregeld en dan
kunnen de
leerkrachten en leerlingen ermee aan de
slag.
Didactisch handelen: Dit onderwerp staat
elke teamvergadering op de agenda. We
zijn hier in teamverband mee aan de slag en
leren met en van elkaar. Daarnaast wordt
naar aanleiding van klassenbezoeken steeds
gezocht naar hoe het lesgeven nog beter
kan.
Betrokken hierbij zijn de Vliegende brigadier
van de PO raad, Egbert Klazenga, de
directeur, de IB’er en vanzelfsprekend de
leerkrachten.
Resultaten: De resultaten van de afgelopen
toets periode zijn in kaart gebracht. Dit doen
we na elke toetsperiode. De toetsen zijn
geanalyseerd volgens de
opgestelde/afgesproken criteria. Naar
aanleiding van deze bevindingen worden de
groepsplannen bijgesteld en uitgevoerd.
Betrokken hierbij zijn
leerkracht/Ib’er/directeur en Egbert Klazenga
(medewerker kwaliteitsteam Adenium)
Kwaliteitszorg: Het team van de school
maakt afspraken over de eenduidige
aanpak van verschillende onderwerpen die
betrekking hebben op het onderwijs op SWS
It Werflân. Dit wordt vastgelegd in een
borgingsdocument. Dit document wordt
cyclisch besproken en geëvalueerd. Het
bestuur werkt ondertussen door aan een
eenduidig kwaliteitszorg systeem.

Andere acties:
- Vaststelling door MR van het
veiligheidsbeleid en het school
ondersteunings profiel.
- Borgingsdocument eenduidig optreden
bij pestgedrag en naleven regels is
opgesteld en vastgesteld.
- Oriëntatie op nieuwe methode sociaal
emotioneel leren. Deze is gericht op
voorkomen van verstorend gedrag en
pesten.
- Proefdraaien met de sociaal emotioneel
leren methode Kwink.
- Uitleg gegeven in nieuwsbrief over de
aandachtsfunctionaris en
contactpersoon.

Nieuwe onderwijsassistent
Graag brengen wij u op
de hoogte van het
volgende: We hebben een
nieuwe onderwijsassistent
aan kunnen trekken. Ze
heet Evelien Westerveen
en komt uit Boornbergum.
Juf Evelien werkt op
maandag en dinsdag. In
de volgende nieuwsbrief
zal zij zich aan uw voorstellen.

Agenda
2 maart

11 maart

OR/MR vergadering
Voorstelling Hooggeëerd
publiek voor de groepen 1-2 op
school
Teamscholing na schooltijd

18 maart

Open dag

27 maart

Nieuwsbrief nr 8

5 maart

1 april

voetbaltoernooi

17 april

Koningsdag

