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Vanmorgen vond de koffieochtend plaats welke gekoppeld was aan het thema
‘ouderbetrokkenheid’. Wat houdt dit nu precies in, wat is de achterliggende gedachte
hiervan en hoe geven wij ouderbetrokkenheid vorm op de Griffel. Eén van de punten die dit
schooljaar is opgenomen in het werkplan is ouders laten merken dat zij er toe doen en dat
zij welkom zijn, ook tijdens de lessen!
De ouderkijkweek is hiervan een direct voorbeeld en heeft begin februari plaatsgevonden.
Het animo onder de ouders was ontzettend groot, super mooi om te zien.
Wij hebben daarnaast van veel ouders teruggekregen dat zij het heel fijn vonden om een
les mee te mogen maken in de groep van hun kind(eren) en ook vanmorgen gaven de
ouders aan dat het fijn zou zijn als wij dit voortzetten.
Met het team hadden wij deze ouderkijkweek al geëvalueerd en wij gaan er graag mee
door.
Volgend schooljaar zullen wij twee kijkmomenten voor ouders inplannen. Eén kijkmoment
rond oktober en één kijkmoment rond april.
Ik wil niet alleen de ouders bedanken, maar zeker ook het team. Zij hebben zich kwetsbaar
opgesteld en het mogelijk gemaakt dat ouders konden kijken. Chapeau!
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U ITSLAG OUDERTEVREDENHEIDSPEILING
In de vorige Handdruk hebben wij terugkoppeling gegeven van de uitslag van de
leerlingtevredenheidspeiling. Inmiddels is de uitslag van de oudertevredenheidspeiling ook
bekend en kunnen wij u melden dat wij erg blij zijn met de uitslag. Van een 7,2 zijn wij
gestegen naar een 7,7. De grootste groei is zichtbaar op de volgende aspecten:
- Onderwijsleerproces: hier is het afgelopen schooljaar (én nog steeds) flink op ingezet. Met
het gehele team volgen wij nascholing op het gebied van het verbeteren van de
instructievaardigheden, het nog meer aanbieden van onderwijs op maat en het verweven
van het coöperatief leren in ons onderwijs. Daarnaast worden lessen gezamenlijk
voorbereid, visteren collega's elkaars lessen meerdere keren per schooljaar en worden deze
ook samen geëvalueerd. Tijdens de evaluaties worden de persoonlijke leerdoelen die
collega's zichzelf ten doel hebben gesteld ook gedeeld met collega's. Leren doen wij samen
en met elkaar!
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Handdruk 7
Techniekweek
Carnaval op school
Voorjaarsvakantie
Ouderraad vergadering
Kunst en de klas groepen
7 en 8
(olympische spelshow)
Vergadering werkgroep
ouderbetrokkenheid
Rapporten mee naar huis
(ouders van de groepen 1 en 2
ontvangen het rapport tijdens
de 10-minuten gesprekken)
10-minuten gesprekken
Start Regenboogactie (aparte
informatie volgt nog)
Studiemiddag voor het team,
alle groepen vrij vanaf 12.20 uur
Leerlingenraad vergadering
Kunst en de klas groepen 5 en 6
(literair)
Handdruk 8
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- Schoolklimaat: het borgen van de Vreedzame School en Coöperatief leren binnen de
school behoeft continue aandacht. Door de Vreedzame School en het coöperatief
leren in ons onderwijs te verweven wordt het geen 'apart vak' maar is het een integraal
onderdeel van ons werken en leren op school.
- Informatie en communicatie: nog steeds wordt er wekelijks door de groepsleerkrachten
een inhoudelijke weekmemo naar alle ouders gestuurd. Daarnaast ontvangen alle ouders
maandelijks de Handdruk (nieuwsbrief) en wordt er veel gecommuniceerd/gedeeld
middels het ouderportaal. ParnasSys (leerlingvolgsysteem) is deels opengesteld voor
ouders, zodat ouders de resultaten en gespreksverslagen van hun kind kunnen volgen.
De enquête via Vensters PO biedt helaas geen mogelijkheid om als ouder opmerkingen te
plaatsen. Mocht u over bepaalde onderwerpen of ontwikkelingen niet tevreden zijn, dan
horen wij dat uiteraard ook graag. Neemt u dan gerust contact met de directie op.
SCHOOLREISJE
Wij hebben u hier al eerder over geinformeerd maar wellicht toch fijn om nog een keer
voorbij te zien komen. In samenwerking met de Ouderraad hebben wij bedacht dat het
fijn is om als ouders te weten wat de verschillende bestemmingen voor het schoolreisje
zijn.
Bij het samenstellen hebben wij gekeken naar afwisseling in educatieve en sportieve
schoolreisjes. Waar gaan de verschillende groepen naar toe?
*De groepen 1 en 2 gaan naar het Vogelnest waar kinderen in de kleuterleeftijd heel fijn
en veilig kunnen spelen en ‘s middags pannenkoeken eten van ‘Bram’.
*De groepen 3, 4 en 5 gaan samen op schoolreis. Drie bestemmingen komen roulerend
aan bod: Burgers Zoo, Oud Valkeveen en de Apenheul.
*De groepen 6 en 7 gaan ook samen op schoolreis. Zij zullen het ene jaar gaan survivallen
en het andere jaar naar het NEMO gaan.
*Groep 8 gaat op afscheidskamp naar Texel. Al jaren een traditie en een geweldige
locatie voor een afscheidskamp.
REMINDER OUDERBIJDRAGE
Inmiddels heeft ruim 65% de ouderbijdrage via WisCollect overgemaakt. Hartstikke fijn
en dank voor uw bijdrage!
Mocht de mail aan uw aandacht ontsnapt zijn, wij zouden heel graag ook nog uw bijdrage
ontvangen.
SLOFFEN IN DE SCHOOL
Vol enthousiasme zijn wij na de kerstvakantie gestart met het lopen op sloffen/binnen
schoenen in de school. En met succes, want de bergen zand behoren inmiddels aardig tot
het verleden (was de aanleiding). Echter, alle veranderingen brengen uiteraard ook weer
nieuwe uitdagingen of problemen met zich mee. De hoeveelheid schoenen hebben
namelijk wel een goede plek nodig. Om de schoenen beter en netter te kunnen opruimen
zullen wij schoenenkasten gaan maken.
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Het zal nog even duren maar hopelijk staan over een aantal weken alle schoenen netjes in schoenenkasten. Samen met kinderen
zullen wij deze schoenenkasten gaan maken. Mocht u het leuk vinden om ons hierbij te
helpen dan maken we daar graag gebruik van. Geeft u het dan even door aan de
leerkracht van uw kind?
A FVALVRIJE SCHOOL
Alweer ruim een jaar proberen wij een afvalvrije school te zijn. We zijn op de goede weg,
maar zien ook nog ruimte voor verbetering.
Het helpt ons enorm als u uw kind(eren) brood in een trommel mee wilt geven en
water/melk o.i.d. in een bidon. Het scheelt een hoop afval (vooral lege pakjes drinken
bezorgen veel afval) en is nog goedkoper ook! Doet u ook mee?
MOMENTCOACHING COOPERATIEF LEREN
Op vrijdag 6 maart en maandag 9 maart zullen alle groepen weer momentcoaching
krijgen. Momentcoaching houdt in dat leerkrachten tijdens hun les directe feedback
krijgen zodat zij het meteen kunnen toepassen. Deze momentcoaching is gericht op het
volgen van de verdere implementatie van het coöperatief leren op school. We hebben
onszelf dit jaar ten doel gesteld het coöperatief leren beredeneerd in te gaan zetten
tijdens de instructies. Met beredeneerd inzetten bedoelen wij dat je de verschillende
didactische structuren dusdanig in de vingers hebt, zodat je kunt kiezen welke structuur
het beste aansluit op het lesdoel.
Mooi om te zien dat dit steeds beter gaat, maar ook fijn dat we elkaar nog steeds kunnen
coachen. Ook tijdens de onderlinge (collegiale) visitaties is het coöperatief leren en geven
van een effectieve instructie standaard onderdeel van de visitatie.
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