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Waarderende audit; een spiegel voor onze school

07-02-2020

Belangrijke data:

7-02-2020
Studiedag (alle leerlingen vrij)
10-02-2020
Rapporten
11-02-2020
Waarderende audit
14-02-2020
Podiumvoorstelling groep 3/4

Op dinsdag 11 februari vindt er bij ons op school een
waarderende audit plaats. Er wordt een ‘foto’ gemaakt die iets
zegt over hoe we er op dit moment voor staan. Een
waarderende audit is erop gericht om meerwaarde te creëren
door te laten zien dat verbeteringen kansen zijn en dat wat goed
gaat een bron kan zijn voor inspireren en leren. Daarnaast is ook
het toezicht vanuit de inspectie veranderd, wat betekent dat de
Onderwijsinspectie meer en meer stuurt op eigenaarschap bij
scholen en besturen. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En
wat móet er wellicht beter? We denken dat het goed is aan de
voorkant te investeren. Daarnaast gaan we ervan uit dat de
conclusies en aanbevelingen helpend zijn bij het maken van
keuzes, gekoppeld aan het nieuwe schoolplan 2019-2023 en de
komende jaarplannen. Er zullen documenten worden
geanalyseerd, observaties worden gedaan in de groepen en
gesprekken worden gevoerd. In de volgende nieuwsbrieven
zullen we u meenemen in de uitkomsten. De volgende vragen
zullen leidend zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Doen wij de goede dingen?
Doen wij de dingen goed?
Hoe weten we dat?
Wat vinden anderen daarvan?
Wat doen wij met die kennis?

17-02-2020 – 21-02-2020
Voorjaarsvakantie

We kijken ernaar uit!

24-02-2020 en 26-02-2020
Oudergesprekken

Informatie vanuit de MR
De MR heeft 22 januari een vergadering in de nieuwe
samenstelling gehad. De MR bestaat uit 2 ouders: Ellen
Holtmann (voorzitter), Maartje Bons en 2 leerkrachten: Helma
Mulder en Astrid van de Werken. Aan het begin van de
vergadering is clusterdirecteur Peter Sloot aanwezig om
schoolpunten met ons te delen en/of te bespreken. We hebben
de volgende punten met elkaar besproken:
•

20-03-2020
Opendag OBS de Slinge
10:30 uur-12:00 uur

•

25-03-2020

•

Er wordt een lijst opgesteld om het clustermodel te
evalueren bij de GMR;
Astrid zet actiepunten/besluiten van de MR in de
nieuwsbrief, zodat de ouders van de school op de
hoogte zijn van de bespreekpunten in de MR;
Gezonde traktaties;

Gastles Mad Science voor groep
1 t/m 8
27-03-2020
Studiedag alle leerlingen vrij

•

Nieuwe acties en besluiten van de MR openbaar maken
in de nieuwsbrief;
• Er vindt 11 februari een audit plaats op OBS de Slinge.
Vanuit de oudergeleding van de MR voert Ellen een
gesprek met de auditor;
• Groep 1 / 2: Ingrid gaat tijdelijk een dag extra werken,
zodat de groep twee dagdelen gesplitst kan worden.
Daarnaast wordt bekeken hoe Irene nog effectiever
ingezet kan worden.
• Ouders/verzorgers kunnen te allen tijde bij de MR
terecht, maar kunnen ook mailen met de MR
(mr@obsdeslinge.nl).
De volgende vergaderingen zijn: 18 maart; 15 april en 3 juni om
19:30 uur.
Leerlingenraad
De leerlingenraad is woensdag 29 januari bij elkaar geweest.
Speerpunt van de raad is het schoolplein. We hebben een mooi
budget om het schoolplein op te pimpen. Er zijn allerlei ideeën
gebrainstormd waarvan we één idee al heel snel kunnen
realiseren. We mogen een schommel aanschaffen voor het plein.
De leerlingenraad heeft een enquête gemaakt voor de leerlingen
van groep 3 t/m 8 waarop ze aan kunnen geven welke schommel
ze heel graag op het plein willen hebben. De keuze is bijna
unaniem gevallen op een nestschommel. We kunnen dus een
start maken met het regelen dat die schommel er gaat komen.
Natuurlijk moet daar wel eerst het één en ander voor geregeld
worden, zodra we meer weten komt dat in de nieuwsbrief.

Gezonde traktaties
Tijdens de MR bespreking hebben we het gehad over het
traktatiebeleid op OBS de Slinge. Er zijn verschillende ouders die
het fijn vinden dat er gezonde traktaties worden getrakteerd.
Gelukkig gebeurt dit regelmatig op school en kinderen vinden de
groente en fruittraktaties erg lekker. Mocht er iets op het stokje
zitten wat ze niet lusten wordt er al gauw onderhandeld en is
iedereen tevreden!
We gaan als school bekijken wat ons beleid hierop gaat worden.
We hebben het vignet “Gezonde School” en eten graag gezond!
Ze mogen heus wel eens iets lekkers maar met mate zodat het
ook speciaal is!

Ideeën voor gezonde traktaties kunt u vinden op Pinterest of
andere sites!
Logopedie op school
Vanaf februari zullen wij, de logopedisten van Logopediepraktijk
Lindevallei uit Oldemarkt, op de school gaan werken met de
kinderen die nu nog in de praktijk komen.
Vonne Strijk zal op de maandagmiddag vanaf 12.30 komen en
Neeke de Boer op de dinsdagmiddag vanaf 12.30 uur.
Mocht u ook een kind hebben voor wie logopedie wellicht nodig
is, dan kunt u op dinsdagmiddag na 2 uur even langskomen of
Neeke bellen om een afspraak te maken: 0561-452506 of 06 –
106 343 52.
Wij vinden het fijn dat we nu ook op school kunnen behandelen
en hebben er zin in! Graag tot ziens!
Vonne en Neeke

Kiest u voor onze school, dan horen we dit graag tijdig!
Een attente ouder heeft ons erop geattendeerd dat het
aanmeldformulier pas ‘mag’ worden ingevuld op het moment
dat het kind 3 jaar en negen maanden is. Op deze manier krijgt
de school namelijk actuele informatie. Dit klopt. Echter is het
voor ons wel erg prettig om te weten welke kinderen in de loop
van het jaar ook nog bij ons op school komen (broertjes/zusjes).
Bent u er al zeker van, dan horen wij dit graag. U kunt dit
doorgeven aan de leerkrachten 1/2. Op deze manier krijgen wij
beter zicht op de instroom gedurende het schooljaar.

