VL I ER 27
Algemene schoolzaken...
Wat fijn dat de volledige heropening van de school op
8 juni zo soepel en goed is verlopen. Ondanks dat het
drukker is met ophalen en brengen, zien we dat ouders de 1,5 meter goed in acht nemen en keurig op
afstand blijven van elkaar.
De kinderen vonden het weer super fijn dat ze allemaal weer bij elkaar waren. Sommigen hebben elkaar
al 10 weken niet meet gezien! Ook de leerkrachten
waren super blij om alle kinderen weer bij elkaar te
zien en gewoon met zijn allen in de klas te zijn. We
merken dat het voor sommige kinderen wel weer wat
vermoeiend is om weer iedere dag naar school te
gaan na een periode van 10 weken geen en minder
school.
We zijn in deze tijd bezig om alles voor komend jaar in
orde te brengen, zoals de formatie (welke leerkracht
voor welke groep), eventuele doublures, de schoolgids, de schoolkalender en natuurlijk een duidelijk
overzicht en analyse van de toetsen van de kinderen
voor de leerkracht voor komend schooljaar. Hiermee
zijn we de komende weken nog wel druk, maar op 6
juli zullen we alle informatie met u delen. Wij delen
dan welke leerkracht voor welke groep gaat, eventuele veranderingen/ aanpassingen voor september, studiedagen/vakanties/vrije dagen voor komend schooljaar en wat verder nog van belang is. Op maandag 13
juli krijgen de kinderen hun rapport en cito-overzicht
mee. In de laatste 2 weken van het jaar staan ook oudergesprekken open in MSI waarop u zich kunt inschrijven. U kunt zowel op school als digitaal een gesprek met de leerkracht hebben, mits u behoefte
heeft aan een gesprek met de leerkracht. U hoort van
de leerkracht wanneer u deze kunt inplannen in MSI.

AGENDA
Vanaf 15 juni

Cito E-meting gr 3 t/m 7

26 juni

margedag kleuters gaat NIET
door; gewoon hele dag school.

6 juli

Info nieuw schooljaar

7 juli

Studiedag gaat WEL door;
kinderen hele dag vrij.

DO N D ER DA G 11 JU N I 20 2 0
Het verbetertraject en inspectiebezoek...
Door de hele Corona-crisis zijn sommige dingen even
tijdelijk on hold komen te staan. De inspectie heeft
al maanden geen bezoeken meer afgelegd aan scholen en zullen dat de komende tijd ook niet gaan oppakken. De verwachting is dat de inspectie de
schoolbezoeken na de zomervakantie weer zal gaan
opstarten. Wij vinden dat natuurlijk ontzettend jammer want wij hadden ze graag voor de zomervakantie laten zien waar we nu staan, maar er is niets aan
te doen. We zijn met de inspectie in overleg dat ze in
ieder geval in 2020 nog langskomen om te zien hoeveel verbeteringen en aanpassingen wij hebben gedaan aan het onderwijs op de Vlierboom.
Ondertussen hebben we ook niet stilgezeten. Op
school tijdens de sluiting zijn we, naast het thuisonderwijs, bezig geweest met het maken van een digitaal kwaliteitshandboek. Dat is voor een school een
handboek waar alles rondom de kwaliteit, protocollen, veiligheidsplan, ondersteuningsplan, richtlijnen,
visie, documenten etc. in staat. Tevens hebben de
leerkrachten hun BHV herhalingslessen gevolgd,
weliswaar eenmalig digitaal, maar het was nog een
flinke klus en gelukkig wel allemaal weer gehaald!
Tevens zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen (nu is
dat Estafette) voor groep 4 t/m 7. Hiervoor hebben
we binnenkort een afspraak op het HCO. Zij gaan
ons meenemen in de verschillende methodes die
momenteel op de markt zijn. In de klassen ‘oefenen’
de kinderen tot de zomervakantie met het werken
met de Chromebooks. Na de zomervakantie maken
we de volgende stap naar een methode waarop de
kinderen vaker de lessen op de Chromebooks kunnen doen. Hierbij zorgt het programma voor het juiste niveau voor kinderen en krijg je meer gepersonaliseerd onderwijs. Natuurlijk zoeken we naar een balans tussen digitaal onderwijs en ‘op papier’ werken.
Het blijft van belang meerdere vaardigheden te ontwikkelen zoals samenwerken, motoriek en boek/
schrift handelingen te blijven oefenen.
Helaas mogen ouders nog
even niet de school in,
behalve voor afspraken.
Maar tijdens de sluiting
hebben we ook een infoscherm laten installeren
waarop we nu verjaardagen, foto’s en info delen.

