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Gelukkig nieuwjaar!
Namens het hele team wensen wij u allen een gelukkig nieuwjaar toe.
Dat al het goede u allen toe mag komen!
Met elkaar willen we er een mooi jaar van maken. Een jaar waarin wij
ons mogen ontwikkelen en samen komen tot prachtige resultaten!
Studiedag maandag 13 januari
Aankomende maandag is er de
studiedagen voor al het personeel.
Onderwerp van de studiedag is de
introductie van LeerKRACHT.
Door met de manier van LeerKRACHT te
gaan werken, zijn wij van mening dat er veel meer ingezoomd
wordt op het onderwijsproces zelf. Dat er minder tijd verloren
gaat aan organisatorische zaken. Dat leerlingen veel meer
gehoord zullen worden.
Met als resultaat dat leerkrachten nog meer werkplezier zullen
gaan ervaren en dat heeft onmiddellijk effect op de ontwikkeling van de leerlingen.
Aankomende maandag hebben we met het hele team de startdag van LeerKRACHT. Wij gaan dan
kennismaken met de instrumenten van LeerKRACHT.
Onderdeel hiervan is ook meteen het luisteren naar leerlingen. We hebben een aantal leerlingen
gevraagd om op de studiedag langs te komen en met elkaar antwoord te geven op vragen die wij
als team hebben opgesteld.
Staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Er is voor de kerstvakantie een CAO gesloten. En toch roepen de bonden op tot staking. Dat lijkt
tegenstrijdig. Maar de afgesloten CAO spreekt over een eenmalige impuls terwijl er structureel
geld nodig is. Daarbij is de ongelijkheid tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs nog
steeds onevenredig groot.
Ook voor onderwijsondersteunend personeel is er te weinig geregeld binnen de huidige CAO en
ook directie komt er niet best uit.
Op dit moment doen wij een inventarisatie bij het personeel wie er gaat staken.
Volgende week vrijdag zullen wij u laten weten of de school helemaal dicht gaat, of welke
groepen er geen onderwijs kunnen krijgen.
Oudertevredenheidsonderzoek
U heeft allemaal gisteren een mail van school ontvangen met het verzoek om een vragenlijst in
te vullen.

Wij zouden het heel fijn vinden als u allemaal even de tijd wilt nemen om die vragenlijst in te
vullen. Hoe meer mensen het invullen, hoe meer valide de enquête is. En met de aanbevelingen
die daaruit komen, kunnen wij weer kijken waar we aan willen gaan werken om nog beter te
worden!
Tot zondag 26 januari staat de vragenlijst open.
Alvast dank voor het nemen van de moeite!
AGENDA
Maandag 13 januari
Dinsdag 14 januari
Woensdag 15 januari
Donderdag 2 april
Donderdag 18 juni

Studiedag, alle kinderen zijn vrij
MR-vergadering
“Samen in de groep” 1-2a en 1-2d
Afsluiting projectweken.
Studiedag, alle kinderen zijn vrij

