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Oproep MR
De oudergeleding van de MR is op zoek naar nieuwe kandidaten.
In de MR (medezeggenschapsraad) kunt u meedenken en /of beslissen
over allerlei zaken betreffende de school. We vergaderen ongeveer 7
keer per jaar. Wilt u graag meer informatie? U kunt altijd aankloppen bij
een MR lid of een vergadering geheel vrijblijvend bijwonen. (zie
hieronder voor mailadressen en data)
Van harte welkom!

Nieuws uit de MR
Het mailadres van de MR is: MR@rozengaardsweide.nl
U kunt hier altijd naar mailen met opmerkingen/ideeën etc.
Natuurlijk kunt u ook gewoon een MR lid aanspreken. Voor de ouders zijn dit Heidy Maalderink
(moeder van Jimmy en Benjamin) en Joanne Wunderink (moeder van Daphne en Jorik en Timme).
Voor het personeelsdeel; Els Fennema en Marieke Rietman.

Schoolgids
2020-2021

Op donderdag 17 september jl. was de eerste MR vergadering van dit
schooljaar.
• Samen hebben we eerst teruggeblikt op het afgelopen jaar.
Gedurende de halve groepen in Corona tijd hebben sommige
gezinnen ervaren dat het lastig was dat de kinderen op
verschillende dagen op school werden verwacht. Andere
gezinnen vonden dit juist fijn. Mocht er ooit weer zo’n maatregel
worden getroffen dan zullen we proberen meer maatwerk te
leveren.
• De schoolgids is vastgesteld. Het is een geheel vernieuwde
schoolgids. Hij zit hierbij als bijlage.
• De oudertevredenheidsenquête gaf geen duidelijke uitslag
omdat te weinig ouders deze hebben ingevuld.
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Het jaarplan is vastgesteld. In de schoolgids staat vermeld aan
welke ontwikkeleng we komend schooljaar aan (verder)
werken.
De Cito eindtoets is i.v.m. Corona niet afgenomen. De inspectie
heeft ons voldoende beoordeeld gerelateerd aan de uitstroom
naar het VO.
De verzuimgegevens zijn besproken. Onze school heeft een heel
laag percentage verzuim. Heel fijn!!
Na afloop heeft Marieke Rietman (de IB-er) een presentatie
gegeven over een nieuw leerling volgsysteem (LeerUniek) die we
gaan gebruiken. Op deze wijze krijgen we nog veel beter inzicht
hoe we ons onderwijs goed kunnen inrichten en alle kinderen de
juiste kansen krijgen.
Zodra de notulen zijn goedgekeurd worden ze opgehangen op
het prikbord bij de ingang van groep 1/2 .
De volgende vergaderingen zijn gepland op: 5/11, 7/1, 18/1
(samen met GMR op een nader te bepalen locatie), 4/3, 15/4, 3/6, 8/7 (o.v.b.).
De vergaderingen zijn openbaar, gewoon in de school, u bent
altijd van harte welkom. Neemt u a.u.b. wel even van te voren
contact met een MR lid op i.v.m. Corona.

Ouder-tevredenheids-enquête

Zoals al vermeld bij ‘nieuws uit de MR’ is de respons te laag om er
conclusies aan te verbinden.
U krijgt daarom morgen, 29 september, nogmaals een verzoek tot het
invullen van de enquête. Helaas kunnen we beide zaken niet koppelen
en verzoeken u allen om deel te nemen.
Per gezin wordt er één enquête verstuurd. U wordt verzocht de enquête
in te vullen voor alle kinderen samen, dus een gemiddeld oordeel te
geven. Bij gescheiden ouders komt de enquête terecht in het postvak
van degene die als eerste vermeld staat in het administratiesysteem.
U kunt zelf beslissen wie de vragenlijst invult.
Alvast heel hartelijk dank!

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
29 september: Luuk Olthof (groep 6)
Finn Simons (groep 4)
11 oktober:
Julijn Berk (groep 6)
Alle drie alvast van harte gefeliciteerd!

Beeldcoach

Afgelopen schooljaar is het gehele team van onze school geslaagd voor didactisch coachen. Didactisch
coachen is een manier van kinderen begeleiden, ze zodanige feedback te geven zodat ze zelf
gemotiveerd raken en een volgende keer minder hulp nodig hebben. Bovendien is het heel positief! Uit
onderzoek blijkt dat dit een hele goede manier van lesgeven is.
Natuurlijk willen we ons hierin blijven ontwikkelen. Daarom gaat onze intern begeleider, Marieke
Rietman hierin een opleiding volgen. Hiervoor zal ze soms de leerkracht filmen in de klas. De beelden
zijn uitsluiten bedoeld voor haar opleiding en worden absoluut niet gedeeld met derden.

Agenda
29 september: Enquête wordt verstuurd naar ouders
30 september: Start Kinderboekenweek in de klas
1 oktober:
Start Kinderboekenweek en thema Leonardo en de
Renaissance in de hal met alle kinderen
12 oktober:
Nieuwsroos 4
15 oktober: Schoolfotograaf
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