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Agenda
Juli:

Onderwijsinspectie
Afgelopen dinsdag, op de warmste dag van het schooljaar, werden
we bezocht door de inspecteur van het onderwijs. Dit bezoek vond
plaats in het kader van een bestuursbezoek. Bij een
bestuursbezoek gaat de inspecteur in gesprek met het College van
Bestuur van een stichting om de kwaliteit van de stichting te
beoordelen. Naast dit gesprek bezoekt de inspecteur een aantal
scholen om te kijken of het verhaal van het College van Bestuur
zichtbaar is in de praktijk. Wij waren een van de scholen die
uitgekozen waren voor een verificatieonderzoek.
De inspecteur heeft in alle groepen gekeken en gesprekken
gevoerd met het team, de leerlingen, de intern begeleider en
directie. Er werd onder andere gekeken naar het zicht op de
ontwikkeling van de leerlingen, het didactisch handelen van de
leerkrachten, het pedagogisch klimaat en de kwaliteitscultuur. Het
was een heel plezierig bezoek. Omdat dit een verificatie bezoek is,
komt er geen officieel rapport. Wel gaf de inspecteur een
beoordeling n.a.v. haar waarnemingen op onze school. Voor de
beoordeling hanteert de inspectie de volgende termen:
onvoldoende, voldoende en goed. Wat betreft ‘zicht op ontwikkeling
van de kinderen’ gaf ze aan dat we dit goed doen. Wat we afspreken
is terug te zien in de lessen en in de dagplanning en ook de sociaalemotionele ontwikkeling volgen we goed. De lessen die de
inspecteur heeft gezien zijn allemaal prima verlopen. De inspecteur
gaf aan dat er gestructureerd gewerkt wordt, dat we de tijd efficiënt
gebruiken, dat de kinderen betrokken en taakgericht zijn. Het
klassenmanagement is goed, de doelen zijn zichtbaar, iedereen
werkt op dezelfde manier, er is veel interactie tussen leerlingen en
er is rust in de klassen. Over het pedagogisch klimaat gaf de
inspecteur aan dat PBS leeft in de school en dat er sprake is van
een voldoende veilige school.
Kindcentrum De Wegwijzer is onderdeel van Stichting CKC Drenthe

3-7: Sponsorloop
5-7: Rapport mee
8-7: Extra luizencontrole
9-7: Afscheid groep 8
11-7: Wisselmoment
12-7: Om 12.00 uur start
de zomervakantie!
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De inspecteur heeft ook onze resultaten bekeken en heeft er vertrouwen in dat dit wel goed zit. Waar
potentie in zit maar nog wat meer uitgehaald kan worden is dat we meer uitdaging in het eigenaarschap van
de kinderen brengen. Dit pakken we komend schooljaar verder op in het werken aan de projecten. Het
eindresultaat was dat de inspecteur zei dat als we er nog een tandje bij zetten dat we op kunnen gaan voor
de waardering ‘goede school’ (nu zijn we voldoende en nog nét niet goed) en dat ze graag over twee jaar
terug komt om die beoordeling te doen. We zijn heel blij met deze waardering voor de wijze waarop wij de
kinderen optimale onderwijskansen willen bieden.

Sponsorloop
Willen jullie allemaal de sponsorlijsten op 2 juli weer mee naar school nemen?
We zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen tijdens de sponsorloop, met stempelen tijdens het lopen
en met de verkoop van het eten na afloop. Heeft u tijd, dan bent u van harte welkom!
Groetjes van de leerlingenraad

Oudergesprekken start schooljaar 2019-2020
We starten in week 36, de tweede schoolweek, weer met de kennismakingsgesprekken. We willen dan
graag met alle ouders in gesprek waarvan het kind bij een nieuwe leerkracht komt. Tijdens dit gesprek maakt
u kennis met de leerkracht en vertelt u over uw kind, zodat de leerkracht weet waar zij eventueel rekening
mee moet houden in de klas. Aan het eind van het gesprek maakt u een afspraak voor een volgend gesprek.
In overleg met de leerkracht stemt u samen de gewenste periode af en plant een datum en tijd in. Zo weet
u tijdig wanneer u weer op school verwacht wordt voor een gesprek.
De intekenlijst om in te schrijven voor de gesprekken zal vanaf donderdag 4 juli in de centrale hal
opgehangen worden.
De groepsindeling is gemaakt, maar moet nog definitief goedgekeurd worden door het bovenschools
bestuur. Zodra we goedkeuring hebben, laten wij u hierover meer weten. We gaan er vanuit dat dit volgende
week zal gebeuren.
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