
 

 

Audit  

Afgelopen woensdag zijn er vier 
auditoren op school geweest die 
verschillende groepen hebben 
bezocht en in gesprek zijn 
geweest met kinderen, ouders 
en leerkrachten. Zij hebben 
vooral gekeken naar het 
pedagogisch klimaat op school 
en naar het didactisch handelen 
en zicht op ontwikkeling. Aan 
het einde van de dag hebben we 
een presentatie gekregen van 

hoe zij onze school hebben 
ervaren. 
Als school willen we ons graag 
verbeteren, maar het is ook 
goed om te horen wat we op 
school al wel heel goed voor 
elkaar hebben.  
De auditoren vinden het 
pedagogisch klimaat op school 
heel sterk. Mede door het 
inzetten van Kanjer en 
Groepsgeluk. 
Onderwijsinhoudelijk maken we 
goede keuzes maar zien ze dat 
er in de afstemming nog groei 
mogelijk is.  
Als school zijn we gestart met 
EDI (zie nieuwsbrief 7 
speerpunten 2022-2023). Hier 
hebben we al mooie stappen 
gezet. Het traject loopt dit 
schooljaar nog door en daar 
willen een goede doorgaande 
lijn creëren.  
Als school weten we dat we ons 
blijvend moeten ontwikkelen en 
vinden we feedback van 
externen heel waardevol. Deze 
feedback zullen we ook 
meenemen in het nieuwe te 
schrijven schoolplan 2023-2027, 
net als de feedback van de 
oudertevredenheids- 
Onderzoeken. 
 

Oudergesprekken 
In de week na de 

voorjaarsvakantie vinden de 

oudergesprekken plaats. Alle 

ouders kunnen zich inschrijven 

voor een 10-minuten gesprek 

met de groepsleerkracht(en).  

dit schooljaar kiezen we ervoor 

om de oudergesprekken te 

verspreiden over een hele 

schoolweek. Dit biedt u als 

ouder meer mogelijkheden om 

een geschikt moment in te 

plannen. De gesprekken staan 

gepland in week 9 van 27 

februari t/m 3 maart.  
De groepsleerkrachten zullen 

zelf aangeven welke dagen zij 

beschikbaar zijn. Er is 

afgesproken minimaal één dag 

ruimte te geven tot 18.00 uur. 

Mocht het zo zijn dat het niet 

lukt een afspraak in te plannen, 

dan kan in overleg met de 

groepsleerkracht(en) een 

andere datum en tijd worden 

afgesproken.  

 

Vanaf dinsdag 14 februari 12.00 

uur tot vrijdag 17 februari 12.00 

uur is het mogelijk om in te 

tekenen in Social Schools voor 

een oudergesprek. 

 

Cultuur/techniek/
sport middagen  

In een eerdere nieuwsbrief 

hebben we u al geïnformeerd 

over onze cultuur-techniek- 
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sport middagen. Op vrijdag 3, 10 

en 17 maart starten we met 

onze eerste cyclus.  

Alle kinderen hebben talenten 

en deze talenten willen we tot 

ontplooiing laten komen.  Waar 

de één heel creatief is, is de 

ander heel sportief of technisch. 

We willen op school een 

verbinding maken tussen 

creatief onderwijs, techniek 

onderwijs en sport. Deze 

middagen gaan we aan de slag 

met o.a. de techniek torens, 

museum bezoek, sportactiviteit, 

koken, programmeren, breien 

en/of haken, papier maché, 

musical (Swabaa) en literatuur.   

 

Daar waar nodig zal de 

leerkracht, via SocialSchools, 

vragen om ouderhulp voor deze 

middagen.  

 

 
 

 
 
 
 


