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PO Raad en verbetertraject…
Heeft u onze mooie, nieuwe prijzenkast gezien? Nu
maar verder vullen met
mooie prijzen!

Algemene schoolzaken...
Afgelopen woensdag en vandaag (donderdag ) is
er in school gewerkt om de akoestiek in de hal
boven en beneden te verminderen. De MR heeft
dit al een tijdje op de agenda staan en het is u
vast ook niet ontgaan dat de echo zowel in de hal
beneden als in de hal boven ontzettend heftig is.
Hierdoor lijkt het soms alsof er een grote groep
mensen staat, terwijl er maar een paar staan…
Hoogste tijd dus om hier actie op te ondernemen.
De komende tijd zullen de Citotoetsen middenmeting in groep 3 t/m 8 weer gaan plaatsvinden
op school. In de weken vooraf zijn er kennismakingsboekjes die in de klas worden gebruikt om
de kinderen te laten wennen aan vraagstelling, de
lay-out en om nog even te oefenen. Zou u de komende periode dokters/tandartsbezoeken voornamelijk na schooltijd of in de middag willen plannen? Alvast bedankt.
We hebben de afgelopen periode hard gewerkt
aan nieuwe rapporten. Deze zijn mooier qua layout, kindvriendelijke en overzichtelijker geworden. Op maandag 17 februari zullen de vernieuwde rapporten en cito-uitslagen meegaan. Op 18
februari zijn de oudergesprekken. Het rooster
hiervoor zal weer in MSI open gezet worden.

AGENDA
20 jan.

Studiedag: alle leerlingen vrij

Vanaf 21 jan.

Citotoetsen middenmeting gr 3
t/m 7

30/31 jan.

Onderwijsstaking: Vlierboom is
ook dicht.

7 feb.

Warme truien dag

Inmiddels zijn we ruim een jaar bezig met het
verbetertraject. Vele stappen zijn gemaakt en de
tussendoelen behaald. In oktober beoordeelde
de onderwijsinspectie ons onderwijs op de Vlierboom op acht van de tien onderzochte onderdelen als voldoende. Helaas waren er twee onderdelen nog niet (helemaal) voldoende. De Primair
Onderwijsraad (afgekort PO Raad) en het Haags
Centrum voor Onderwijsadvies (afgekort HCO)
zijn met de directie om de tafel gegaan om een
nieuw plan te maken voor het komende half
jaar. Daarnaast zal de adviseur van de PO Raad
samen met Vera de klassen ingaan om alle leerkrachten te observeren. Dit plan en de uitkomst
van de observaties zijn de leidraad voor de komende tijd zodat we weloverwogen en met een
zelfverzekerd gevoel de onderwijsinspectie voor
de zomervakantie opnieuw kunnen uitnodigen
om ons te beoordelen.
Studiedag 20 januari…
Op de studiedag van 20 januari zullen wij ons
verder verdiepen in de nieuwe manier van lesgeven volgens het EDI model; we bespreken met
elkaar wat goed gaat en wat nog aandacht behoeft. Daarnaast heeft juf Suzanne een les laten
filmen in groep 4/5 waarbij alleen zijzelf in beeld
wordt gebracht. De onderwijsadviseur heeft ervoor gezorgd dat er geen kinderen in beeld worden gebracht. Deze beelden worden gebruikt
om tijdens de studiedag met elkaar te analyseren en ervan te leren. Ook gaan de bouwen
(kleuters, gr 3/4, 5/6 en 7/8) met de onderwijsadviseur en elkaar lessen voorbereiden en bespreken hoe zij het EDI model en het formatief
assessment het meest effectief kunnen inzetten
tijdens de lessen. Tevens zullen we ons op de
studiedag gaan verdiepen in de ouderpeiling en
zullen wij als team hier direct actiepunten uit
halen. Deze actiepunten zullen wij natuurlijk ook
met u communiceren in de volgende ‘Vlier’.
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