
Een schooljaar vliegt voorbij. De meivakantie staat alweer voor de deur. Zo nu en dan kunnen we alweer wat 

vaker genieten van het mooie weer en voor je het in de gaten hebt is het alweer zomervakantie.  

Natuurlijk moet er in zo’n laatste periode nog best veel gebeuren, maar we hebben alweer een heleboel geleerd 

dit schooljaar. Elke dag besteden we veel zorg en aandacht aan onze lessen, om al onze leerlingen iedere dag 

weer een klein stapje verder op weg te helpen.  De kinderen leren elke dag een klein beetje meer ontdekken 

waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, maar natuurlijk ook wat ze nog lastig vinden en misschien nog wel 

willen leren.  

In de klassen hebben we de afgelopen periode veel aandacht besteed aan het nog beter kijken naar verschillen 

tussen leerlingen en daar in ons aanbod rekening mee te houden. In de verschillende groepen hebben kinderen 

meer inzicht gekregen in waar ze mee bezig zijn in de klas en op welke manier zij kunnen ontdekken waar ze 

goed in zijn. Het is mooi om te zien hoe natuurlijk dit verloopt en hoe enthousiast en leergierig de kinderen zijn 

als ze betrokken worden bij hun eigen leerdoelen.  

Op de achtergrond zijn we aan het vooruit kijken naar de nieuwe schoolplanperiode. Ontwikkelingen die we in 

gang hebben gezet, zullen ook in het nieuwe schoolplan een plek krijgen.  

Ondertussen breekt voor de kinderen een tijd aan waarin we de schoolreisjes gepland hebben, uitstapjes op het 

programma staan en we samen met de bovenbouw toewerken naar de jaarafsluiting.  Met het mooie weer kun-

nen we ook met de lessen weer wat vaker naar buiten. Kortom, we gaan nog een leuke leerzame tijd tegemoet. 

Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie! 

Het einde komt alweer in zicht  



 

 Schoolreis groep 1 t/m 5:    Schoolreis groep 6 t/m 8: 

 Wanneer: Maandag 13 mei   Wanneer: Maandag 27 mei t/m woensdag 29 mei 

 Waarheen: DoeZoo Leens    Waarheen: Natuurkampeerterrein Uteringkamp 

Schoolreisjes 

Nieuwe leerlingen 
In April is Ruben 4 geworden. Hij is afgelopen week ge-

start in groep 1. 

Na de meivakantie komt Jill bij ons op school. Zij is nieuw 

komen wonen in ons dorp. Jill komt in groep 3.  

Ook komt Axel na de meivakantie bij ons op school. Axel 

is onlangs in Rolde komen wonen.  

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school 

Het tevredenheidsonderzoek dat we hebben uitgezet 

sluit bijna.  

Tot 30 april kunnen de laatste vragenlijsten ingevuld 

worden. Daarna sluit het onderzoek en gaan we de 

respons inventariseren. De resultaten vanuit het on-

derzoek zullen we als input gebruiken voor ons 

schoolplan voor de komende periode.  

Tevredenheidspeilingen 



19 maart vergaderde de MR voor de vierde keer dit schooljaar.  

We hebben de vorderingen m.b.t. het plan van aanpak n.a.v. het inspectierapport gepresenteerd. De MR was zeer 

positief gestemd over de vorderingen. Her en der hebben we gesproken over een aantal aanvullingen. Die hebben 

we verwerkt in de actieplannen.  

Ook hebben we het onderwerp PR aangestipt. Als kleine school vinden we het belangrijk om met enige regelmaat 

aandacht te besteden aan een stukje publiciteit. Concreet betekent dit voor ons dat wij aandacht besteden aan 

een actuele schoolwebsite, we zo nu en dan berichten plaatsen in het mededelingenblad, maar ons ook laten zien 

in de lokale media. Tevens hebben we een nieuwe folder laten ontwikkelen, welke we in conceptversie in de MR 

besproken hebben. 

We hebben kort gesproken over de formatietoekenning voor het schooljaar 2019-2020. We blijven in leerlingen-

aantal stabiel, met zelfs een lichte stijging. De formatietoekenning blijft daarmee voor het nieuwe schooljaar gelijk. 

Tegen het einde van het schooljaar staat binnen 

het team de leerkrachtenbezetting op de agenda.   

Nieuws vanuit de MR 

Vacature MR Oudergeleding 

Met ingang van het nieuwe schooljaar ontstaat er een vacante positie binnen de oudergeleding van de MR. Edwin 

Schuiling heeft dan geen kinderen meer op school en zal ook afscheid nemen van de MR. Voor de vacante positie 

zijn wij opzoek naar een nieuw MR-lid. Bart Gorter heeft bij de MR al aangegeven hiervoor wel belangstelling te 

hebben. 

Mochten er meer ouders zijn die belangstelling hebben kunnen ze voor 1 juni dit kenbaar maken aan Edwin Schui-

ling, huidige voorzitter van de MR. Dat kan via edwinschuiling1971@gmail.com 

 Bij meer belangstelling zal de MR verkiezingen uitschrijven en kunnen alle ouders hun stem uitbrengen. Bij een 

enkelvoudige belangstelling zal de vacante positie ingevuld worden door de kandidaat.  



Op woensdag 15 mei organiseren wij een opendag. Deze dag is bedoeld voor ouders en kinderen die geïnteres-

seerd zijn onze school en op een laagdrempelige manier een keer een kijkje willen nemen. De Open dag is van 8.30 

uur tot 12.30 uur. De leerlingen hebben deze dag gewoon les.  

Voor onze Open dag verspreiden we folders in de omliggende woonwijken Diepstroeten en Nooitgedacht. Tevens 

zal de flyer in het mededelingenblad, na de vakantie, mee gevouwen worden. Kent u nog mensen die op zoek zijn 

naar een leuke school en belangstelling, schroom niet en geef het door.  

Open dag 15 mei 

IEP Eindtoets 

16 en 17 april hebben de leerlingen van groep 8 de 

Centrale Eindtoets van IEP gemaakt. In de loop van mei 

verwachten we de resultaten hiervan. De leerlingen en 

de ouders van groep 8 ontvangen daarover zo spoedig 

mogelijk bericht. Als blijkt dat we naar aanleiding van 

de resultaten opnieuw in gesprek moeten over het 

schooladvies maken we daarvoor met de desbetreffen-

de ouders en leerlingen een afspraak.  

WOENSDAG 15 MEI 

   Open dag  


