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Vervolg verbetertraject…

Sint op de
Vlierboom…
Op vrijdag 4
december zal de
Sint zijn opwachting maken op de vlierboom. Op dinsdag 17-11 is
er vanuit de directie een mailing naar de ouders
gestuurd over Sint en Kerst in Corona tijd.
Hoofdpunten hierin voor Sint zijn:
- Pietengym is op dinsdag 1 en woensdag 2 december; op 1 december zijn de groepen 5 t/m 8
aan de beurt en op 2 december de groepen A, B, 3
en 4. Kinderen mogen verkleed naar school komen
voor de pietengym, als zij dat willen.
- 4 dec. zal de Sint op bezoek komen op de Vlierboom. Hierbij kunnen helaas geen ouders aanwezig zijn i.v.m. de Coronamaatregelen. Ook zullen er
geen volwassen pieten bij zijn; wel zijn veel kinderen van groep 8 hulppietjes.
Wilt u de kinderen er alvast op voorbereiden dat
de Sint geen handjes geeft en geen kindjes op
schoot neemt?
Judolessen voor kleuters...
Vanmorgen, donderdag 26-11, zijn de kleuters van
groep A en B voor een Judo clinic naar een echte
Dojo geweest. Ze hebben daar kennis gemaakt
met de sport Judo. Ze vonden het allen super leuk
en een aantal kinderen gaven zelfs aan dat ze nu
graag op judo zouden willen. Gaaf hoor!

AGENDA
1 + 2 dec.

Pietengym

4-12

Sint op school; vanaf 12 uur
alle leerlingen vrij

15-12

Voorstelling kerst op school

16-12

Groep 8 winterdiner en gala

17-12

Kerstbrunch gr 1 t/m 8

De afgelopen twee jaar hebben we op de Vlierboom
hard gewerkt aan het verbetertraject. Net voor de
herfstvakantie gaf de inspectie ons een dikke voldoende en waren alle onderdelen in orde. Het inspectierapport kan nu ieder moment voor een ieder
te lezen zijn op de website van de onderwijsinspectie. Natuurlijk gaan we nu ook weer verder met het
maken van plannen. Zo hebben we op de studiedag
gesproken over vervolgstappen om het onderwijs op
de Vlierboom nog sterker te maken, zoals:
 Differentiatie in tijd en werk in de klassen: hierin
zijn reeds grote stappen gezet, maar behoeft nog
verdere verfijning en onderzoek naar wat passend is
bij zowel het lesdoel als bij het kind. Hierbij ook op
zoek naar materiaal.
 Eigenaarschap van het leerproces vergroten bij
het kind ten einde het verbeteren van de taakaanpak, concentratie, beter inzicht in eigen leerproces
en zelf hierop actie durven en kunnen nemen.
 De school analyseert al goed waarop kinderen
uitvallen en probeert daar goed op te interveniëren,
maar kan verder onderzoeken naar de reden achter
het uitval en daar passende interventies
op plegen. De afgelopen twee jaren is er veel curatief
gewerkt maar als school streven we een cultuur na
waarbij we preventief werken. Hier ligt de komende
tijd de focus op als onderdeel van het stabiliseren en
verder verbeteren van de leerresultaten.
 Ieder kind van groep 3 t/m 8 heeft een eigen device: groep 3 t/m 5 een eigen tablet en groep 6 t/m 8
een eigen Chromebook. We werken steeds meer digitaal. De groepen 4 en 5 gaven aan dat ook zij liever
een Chromebook hebben i.p.v. een tablet omdat een
tablet wat klein is. We gaan dus begin 2021 voor de
groepen 4 en 5 ook twee kasten met Chromebooks
bestellen. Groep 3 houdt gewoon de tablets. Bij de
kleuters heeft iedere groep 3 tablets die worden ingezet bij de hoeken.

