Nieuwsbrief winter/lente 2019-2020

Inspectiebezoeken
De Onderwijsinspectie bezoekt tegenwoordig in de meeste gevallen eerst de schoolbesturen. Tijdens deze onderzoeken is men vooral benieuwd of het bestuur zicht heeft op de kwaliteit van de scholen die onder het bestuur vallen. Uiteraard wordt ook door de inspecteur(s) iets gevonden van de kwaliteit op de scholen en checkt men door
scholen te bezoeken of het beeld dat het bestuur heeft juist is. Ons bestuur heeft de afgelopen periode een dergelijk
inspectiebezoek gehad en het onderzoek bevindt zich momenteel in de afrondende fase.
Ook onze beide locaties (Hoofdlocatie én Taalschool) zijn door een inspecteur bezocht. Op beide locaties was de
inspecteur (erg) tevreden over de kwaliteit. Daarnaast heeft men geconstateerd, dat het managementteam (IB-ers
en directeur) een goed beeld heeft over de sterke punten én ontwikkelpunten van de school en haar medewerkers.
Op de Hoofdlocatie heeft de inspecteur met name gekeken naar het didactisch handelen. Denk hierbij aan: Zijn kinderen betrokken? Hoe is de taakgerichtheid? Krijgen kinderen voldoende én goede feedback? Wordt er voldoende
afgestemd op de verschillende niveaus?
De belangrijkste ontwikkelpunten die wij als team zelf hebben gesteld (in ons schoolplan), werden ook door de inspecteur bevestigd:

We willen graag nog meer maatwerk voor sterkere leerlingen kunnen bieden. Waarbij het werk nog meer op
niveau én uitdagend is;

We willen graag nog meer verschillende soorten werkvormen in de lessen hanteren, waardoor kinderen actiever zijn (in denken én doen) en er meer variatie in de les is.
Onze sterke punten, die de inspecteur ook kon beamen, zijn:

Er heerst een goede (werk)sfeer in school;

Er is positieve aandacht voor kinderen;

Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen;

Er is een goede kwaliteitscultuur, waarbij het managementteam het onderwijs en de ontwikkelingen samen
met het team dragen.
We zijn dan ook zelf erg tevreden met deze bevestiging en voelen ons nog meer gesterkt om de ingezette koers
verder door te zetten. Op deze manier zijn we ervan overtuigd dat we ons onderwijs nog meer kunnen (blijven) verbeteren.

Samenvoeging locaties
Naar aanleiding van de brief over de samenvoeging van beide
locaties (Hoofdlocatie en Taalschool) waren er twee inloopmomenten gepland. Deze momenten zijn bezocht door enkele
ouders. We hebben met hen samen gesproken over de vragen
die er waren.
We vinden het belangrijk om samen met ouders in gesprek te
blijven over dit soort processen. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn geweest om uw vragen te stellen tijdens deze inloopmomenten, blijft de uitnodiging staan om ook op andere momenten binnen te lopen.
Zoals in de brief werd aangekondigd, zullen we zo gauw als er
weer meer duidelijk is over het vervolg met u communiceren.
Op onze website hebben we onder het kopje ‘Documenten’ de
pagina ‘Integratie HL en TS’ aangemaakt. Hier zullen we telkens de informatie die via ISY is uitgegaan verzamelen.
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Kernwaarden
De kernwaarden van onze school zijn ontstaan doordat
enkele jaren geleden kinderen, ouders en teamleden zijn
bevraagd op wat voor hen belangrijk kernwaarden zijn.
Hieruit zijn de volgende vier kernwaarden ontstaan:
Op De Driepas voelt iedereen zich welkom!
Eigentijds...doelgericht weten waar je voor staat!
Betrokken...door samenwerking!
Vanuit vertrouwen...vooruit!
Om de kernwaarden ook meer zichtbaar in school te maken, zijn deze ook omgezet in een afbeelding. Deze ziet u
hiernaast afgebeeld. Binnenkort zullen deze afbeeldingen
ook op de wand bij de hoofdingang zichtbaar zijn.
Meer uitleg bij de kernwaarden treft u aan op onze website.

Ouderpanel
De eerste twee ouderpanelbijeenkomsten van dit schooljaar hebben inmiddels alweer plaatsgevonden. Met een
aantal ouders hebben we diverse thema’s al besproken. Bijvoorbeeld:

Maatschappelijke ontwikkelingen door de jaren heen en wat dit vervolgens voor het onderwijs betekent
(m.a.w. hoe kan het onderwijs hierop inspelen?).

Het lerarentekort. Welke kansen liggen er om hier op een goede manier mee om te gaan?

MijnRapportfolio. Wat zijn voor de ouders de belangrijkste onderdelen op zicht op te hebben?
Ook geïnteresseerd? Loop even binnen bij Björn óf stuur een mailtje naar ouderpanel@driepas.nl.

Leerlingenraad
Tijdens de overlegmomenten met de leerlingenraad (Siara, Levi, Quincy, Loet, Marya, Matias, Nathalie en Sep)
spreken we elke keer over het thema ‘omgaan met elkaar’. We vinden dit onderwerp erg belangrijk en daarom
komt het elk overleg aan de orde. De kinderen zien dat dit punt over het algemeen beter gaat. Daarnaast blijven ze
toch ook nog aandachtspunten noemen. Deze worden weer in de groepen besproken en als actiepunt (via het verbeterbord) in de groep opgepakt.
Verder zijn twee grote thema’s waar we het nu al vaker over hebben gehad:
 Materialen voor het overblijven
Er is behoefte aan nieuw (en ander) spelmateriaal voor het overblijven. In de groepen 5 t/m 8 is inmiddels besproken aan welke materiaal behoefte is. Er gaat nu een klein groepje uit de leerlingenraad nadenken over de
aanschaf. Ook zullen de materialen voor de groepen 1 t/m 4 nog onder de loep worden genomen.
 Meubilair
Het meubilair in school is verouderd. Aangezien we ook aan het nadenken zijn over hoe het onderwijs er de
komende jaren gaat uit zien, dienen we hier ook rekening mee te houden bij de aanschaf van het meubilair.
We gaan dan ook in ieder geval al starten met het vervangen van het meubilair op de gang en in de aula. Er
zullen plekken ontstaan waar kinderen makkelijker kunnen samenwerken of zelfstandig kunnen werken en
daarnaast ook plekken waar kinderen een andere houding kunnen aannemen (denk hierbij aan hogere tafels
met kruk, bankje etc.).
In de groepen 5 t/m 8 is al besproken aan welke meubilair behoefte is. Ook het team heeft hier al in meegedacht. Een klein groepje uit de leerlingenraad gaat nu (samen met het team) nadenken over de aanschaf.
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Terugblik Actiedagen
De landelijke actiedagen op 30 en 31 januari 2020 hebben we als De Driepas aangegrepen om als team verder na
te denken over de toekomst. Enerzijds nadenken over wat we “onze” kinderen na 8 jaar Driepas willen meegeven
in de huidige tijd (én naar de toekomst kijkend), anderzijds nadenken wat het lerarentekort van ons vraagt. Wat dit
laatste betreft, zijn we ervan overtuigd, dat er structureel (meer) geld voor het onderwijs nodig is, maar we zien ook
in dat meer geld niet (automatisch) het lerarentekort zal doen verdwijnen. We willen hier zelf ook proactief in zijn en
nadenken of er met meer verschillende functies binnen onze school misschien nog wel een rijker aanbod voor kinderen kunnen verzorgen en hierdoor minder afhankelijk zijn van het (dalende) aantal beschikbare leerkrachten.
Naast de MR is ook het Ouderpanel een geleding waarin we samen nadenken over bestaande zaken. De komende
tijd willen we ook de kinderen hier een grotere rol in gaan geven.

Kinderoptocht
Ook dit jaar nam onze school weer, onder de bezielende leiding van een drietal ouders (Nicole, Miranda en
Yvonne), deel aan de kinderoptocht in Echt. Een enthousiaste groep heeft vervolgens gezorgd voor een
mooie aankleding én dat er een tractor en wagen beschikbaar waren.
Het thema voor dit jaar was: ‘Om ós prinses eine prins
te loate vènje, mót zie alle kikkers ein kusje
brènge!’ (‘Om onze prinses een prins te laten vinden, moet zij alle
kikkers een kusje brengen!’).
Ook dit jaar leverde dit wederom de ereprijs op!
We willen graag iedereen bedanken voor de geweldige
inzet en hopen, dat er voor volgend jaar nog meer kinderen (en ouders) enthousiast zijn geworden om mee
te doen!
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