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Nieu w s u it de M R
Eerder heeft de oudergeleding
van de MR een oproep gedaan
voor nieuwe leden.
Gisteravond hebben Thomas
Heussen en Richard van
Zoolingen afscheid genomen
van de MR.
Gelukkig zijn er 2 andere
ouders opgestaan om de stem
van ouders te
vertegenwoordigen in de MR.
Dit zijn Minke de Koning-Boots
(moeder van Sten en Mex in
stamgroep 6-7-8, Sef in
stamgroep 4-5 en Mason in
stamgroep 1-2-3) en Nicole
Ouwerkerk-Bleeker (moeder
van Robine en Myrthe in
stamgroep 1-2-3). Derk Jan
Roskam (vader van Tess en
Finn in stamgroep 6-7-8) blijft
als ervaren MR-lid nog aan.
Welkom nieuwe ouders en
veel plezier in de MR!
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St u diedag 8 ok t ober
Op de studiedag van 8
oktober nemen wij de tijd
voor een eerste evaluatie van
het werken in verticale
stamgroepen.
Ook evalueren wij ons
onderwijsaanbod van de
eerste weken en gaan nieuwe
plannen opstellen voor de
periode tussen de herfst- en
kerstvakantie.

agna.

AGENDA
vr 8 oktober

Studiedag, kinderen vrij

di 12 oktober

Groep 8 NIO-toets

16 t/m 24 okt

Herfstvakantie

vr 5 november

Eerste voortgangsrapportage mee

wo 10 november Studiedag, kinderen vrij
di 16 november

Ondersteuningsteamoverleg

VREEDZAM E SCHOOL

UITSLAG OUDERENQUETE

Deze week zijn we begonnen
aan blok 2 van de Vreedzame
School. In de lessen in dit blok
leren we de kinderen dat
conflicten heel normaal zijn en
dat ze bij het leven horen. Wat
belangrijk is, is hoe je er mee
omgaat. Hoe los je op een
positieve manier conflicten op?
Hoe zorg je dat beide partijen
tevreden zijn met de oplossing?

In april eerder dit jaar hebben wij alle ouders uitgenodigd om een
vragenlijst in te vullen, omdat we graag willen weten wat u van
onze school vindt. Er zijn 51 ouders geweest die de vragenlijst
hebben ingevuld. Dit zijn eigenlijk te weinig ouders om een
representatief beeld te krijgen. Toch deel ik de uitslag met u,
omdat ik denk dat de antwoorden wel een goed beeld geven.

De kinderen leren dat ze bij een
conflict eerst rustig moeten
worden. We noemen dat
'afkoelen'. Er wordt een vaste
plek afgesproken waar dat kan.
We leren kinderen dat je op drie
manieren kunt reageren op een
conflict: je loopt weg, je
reageert agressief of je staat
stevig, komt op voor jezelf en
houdt ook rekening met de
ander. Deze 3 manieren hebben
ieder een eigen kleur. Als je
wegloopt, zet je de 'blauwe pet'
op. Bij agressief reageren heb je
de 'rode pet' op. En we willen
graag de 'gele pet' zien: zoeken
naar een win-win oplossing. De
kinderen krijgen met behulp
van het stappenplan PRAAT HET
UIT handvatten om een conflict
op een goede manier op te
lossen.

U geeft ons op alle vragen een hogere beoordeling dan 2 jaar
geleden, toen de vragenlijst ook is afgenomen. Gemiddeld krijgen
wij als school het cijfer 7,6 van u.
We scoren op de vragen 'Vindt u dat uw kind voldoende wordt
uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?' en 'In hoeverre
sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?' wat lager. Niet
verrassend, want daar zijn we als team zelf ook nog niet tevreden
mee. Niet voor niets gaan wij dit jaar een teamtraining volgen om
beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van onze
meerkunners.
Er zijn ook 2 vragen die wat meer lagere antwoorden genereren
en daardoor onze nieuwsgierigheid wekken. 'Hoe tevreden bent u
over wat uw kind leert op school? ' en 'Hoe tevreden bent u over
de informatie die u krijgt over uw kind?' Graag zou ik het gesprek
met u aangaan om te achterhalen wat u graag zou willen dat uw
kind leert op school en welke informatie u graag zou willen
krijgen over uw kind (en nu mist). En een gemiddeld cijfer van 7,6
is mooi, maar wat zouden wij als school moeten doen om daar
een 8,6 van te maken? In welke vorm we dat gaan gieten, is nu
nog niet duidelijk. Ik kom daar later op terug. Hartelijk dank voor
alle ouders die de vragenlijst hebben ingevuld. Het geeft ons
mooie informatie om onszelf iedere dag een beetje beter te
maken.

BIJLAGEN
- Flyer GGZ: "Vertel eens! Hoe verhalen de
band binnen je gezin versterken.
- Nieuwsbrief Vreedzame School blok 2

