Maandinfo
juni
Kalender



08 juni Disco Bouw 3
22 juni Studiedag: alle kinderen vrij!

Directiemededelingen
Schoolfotograaf
Ik ben vergeten om in de vorige maandinfo een toelichting te geven over de nieuwe afspraken met de
schoolfotograaf. Excuses daarvoor! Om verschillende redenen is dit jaar de keuze gemaakt om alleen
groepsfoto’s te maken en geen individuele foto’s. Doorslaggevend hierbij was het feit dat als we wel
individuele foto’s maken dit betekent dat er de hele dag onrust is in de school (en als het tegenzit ook de
dag erna nog). Natuurlijk kiezen we zelf ook wel eens voor andere activiteiten dan alleen lessen volgen,
maar deze activiteiten hebben dan wel een ander onderliggend educatief of sociaal doel. Omdat het maken
van schoolfoto’s onder geen enkel kerndoel valt staat dit niet in verhouding tot de lestijd die dit kost en
hebben we deze keuze gemaakt.
Tevredenheidspeilingen/Vragenlijsten
Uit de Tevredenheidspeiling die in maart-april jl. afgenomen is blijkt dat ouders, leerlingen en collega’s over
het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn over de school en de deskundigheid van de leerkrachten. Daar
zijn we natuurlijk blij mee én trots op!
Gemiddelde scores per cluster vragen (ouders)
Onderwijsproces in de groep
8.5
Planmatige ondersteuning
8.6
Schoolcultuur
7.8
Samenwerking met ouders
8.1
Organisatiemanagement
8.7
Imago
8.5
Bij de opmerkingen die op de vragenlijsten zijn genoteerd vallen echter wel een aantal gedeelde
aandachtspunten op: sommige ouders zijn minder tevreden over de toezicht op het plein, pestgedrag en de
omgang van kinderen met elkaar.
Daarnaast willen een aantal ouders (zeker als er sprake is van een fysieke afstand tussen school en thuis)
graag vaker en proactiever geïnformeerd worden. Met name over het individuele plan van aanpak wat voor
hun kind is opgesteld.
Nogmaals dank voor het invullen van de vragenlijsten en we zullen deze punten meenemen in de jaarplannen
voor de volgend schooljaren!

Teaminfo
Formatie schooljaar 2018-2019
Op dit moment worden de eerste berekeningen gemaakt voor de formatie voor volgend schooljaar. Daar
hangt veel mee samen: het aantal leerkrachten, het aantal groepen en de samenstelling van de groepen. En
dit is weer afhankelijk van het aantal leerlingen wat aangemeld is op onze school én een
toelaatbaarheidsverklaring heeft (TLV). Omdat de aanmeldingen op een SBO-school nog tot de laatste
schoolweek voor de zomervakantie binnenstromen is het op dit moment nog lastig om een definitief overzicht
te geven en een goede indeling te maken. Dit vraagt dus meer tijd en geduld dan de formatie op een reguliere
basisschool. We proberen dit echter wel zo snel mogelijk ‘rond’ te hebben en zullen dit, zodra dat kan, naar
u communiceren maar dat zal nog enkele weken duren!

We weten nu echter al wel dat er twee collega’s na de zomervakantie niet meer op onze school zullen werken.
Harmke Tor & Anouk Schoo hebben beiden een nieuwe uitdaging buiten de AMGS gevonden. We gaan ze
missen máár wensen ze natuurlijk veel succes en werkplezier!
We hebben al wel in de planning staan dat we op donderdagmiddag 19 juli een zogenaamde ‘tafeltjesmiddag’
houden. Leerlingen wisselen dan naar de groep (en waar mogelijk de leerkracht) die ze volgend schooljaar
hebben. Ook leerlingen die na de zomervakantie instromen worden uitgenodigd voor deze middag.

Activiteiten
Bezoek





aan de Imkerij in Loosdrecht
05 juni Aagje (09.00-11.00 uur)
05 juni Minoes (11.00-13.00 uur)
06 juni Mevr. Helderder (09.00-11.00 uur)
06 juni Langhors (11.00-13.00 uur)

Algemeen
Cito-toetsen
Komend schooljaar stappen we voor het afnemen van de niet-methodegebonden toetsen over naar de
vernieuwde CITO 3.0 toetsen (toetsen voor spelling, technisch lezen, rekenen en begrijpend lezen). De
huidige toetsen beginnen namelijk te verouderen en de normering is dan niet meer ‘kloppend’. De nieuwe
technisch leestoetsen AVI en DMT zullen we komende toetsperiode (juni/juli) al voor de eerste keer in de
hele school afnemen. Het kan hierdoor zijn dat de normering (iets) afwijkt van de oude toetsen en moeilijk
te vergelijken is met de resultaten van het vorige toetsmoment.
De overige toetsen (rekenen, spelling en begrijpend lezen) zullen we voor het eerst voor de hele school
afnemen in december/januari volgend schooljaar. We zullen op dat moment u daar nader over informeren.
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