Nieuwsbrief 5
Datum: Vrijdag 14 december 2018
Daar waar ouders staat bedoelen wij ook verzorgers en/of
pleegouders

Ouderinformatieavond
Gisteravond is de informatieavond met betrekking tot het inspectiebezoek van 12 november jl.
geweest. We hebben de ouders een toelichting gegeven op de bevindingen en onze plan van
aanpak.
Vlinderbos heeft de afgelopen 3 jaar een onvoldoende eindresultaat behaald (de eindtoets van
groep 8). Er bestaat al veel langer een discrapantie tussen de uitstroom van onze leerlingen en de
toetsresultaten die zijn behalen. Het is standaard dat de inspecteur, na 3x onvoldoende, de school
bezoekt met een ‘risicoanalyse bezoek’. Dit bezoek is gericht op het vinden van risicofactoren die
van invloed kunnen zijn op de eindresultaten, de ‘bril’ van de inspecteur is dan ook anders dan bij
een regulier inspectiebezoek, 1x in de 4 jaar. Dan mag de school zich presenteren en profileren in
zijn totale breedte.
Aangekondigd was dat de inspecteurs op een 6-tal factoren de school zou beoordelen namelijk:
Aanbod; Zicht op ontwikkeling; Didactiek; Resulaten; Veiligheid en Kwaliteitszorg.
De conclusie is dat Veiligheid en Didactiek voldoende is. Dit betekent dat leerlingen en leerkrachten
zich prettig en veilig voelen in de school. Ook het handelen van de leerkracht en het geven van de
lessen zijn op orde. Fijn!!
Onvoldoende was; Aanbod, Zicht op Ontwikkeling, Kwaliteitszorg en Resultaten. Dit voelde als een
klap in het gezicht en het team was hiervan even van slag. Gelukkig benadrukten de inspecteurs
direct dat dit NIET betekent dat de school niet goed zou zijn. Er is wel wat werk te verrichten. De
kritiek was veelal gericht op het ontbreken van enig papierwerk en een duidelijke
planmatig/structurele aanpak van de schoolontwikkeling. Er is dus in de eerste instantie werk aan
de winkel voor het directie en IB en in tweede instantie voor de leerkrachten.
We zijn al begonnen en werkgroepen zijn gevormd. Het administratieve kindvolgsysteem
ParnasSys is al aangeschaft en we hebben de ondersteuning van de PO-raad ingeschakeld. Op de
studiedag van 6 december jl. heeft het team de leerlingvaardigheden en de diverse kringen van het
Jenaplanonderwijs opnieuw beschreven en uitgewerkt. We zullen alle routines van de school
aanscherpen om zodoende meer rust en ruimte te creëren waarin we allemaal beter kunnen werken
en leren.
Bij iedere verandering is het belangrijk dat je als dragers van een verandering, open staat voor
feedback; kan reflecteren op jezelf en kan communiceren met de betrokkenen. Ik als jullie directeur
zie een team die deze voorwaarden meer dan bezit. Verder zie ik een team met veel passie en
enthousiasme, ze willen de schouders eronder zetten en werken aan deze verbeteringen. We zijn
een Jenaplanschool en we blijven een Jenaplanschool, maar kindgerichtheid betekent ook meer
resultaatgerichtheid. Wij geloven in een En-En verhaal, we verbreden onze visie want: “Wat er in
onze leerlingen zit, moet er ook uitkomen!”
.
Personeel
Arthur.
Ik ben Arthur Krijgsman, ik heb twee zoons (12 en 15) en ben sinds 2003 getrouwd. Ik houd van
wandelen, fietsen, fotograferen, lezen, films kijken en ik ben erg actief op internet. Ik woon in
IJsselstein en ben sinds dit schooljaar invalklussen aan het doen. Dit is mijn vierde jaar als
leerkracht. In 2015 heb ik de PABO afgerond, na een carrière van 15 jaar bij een grote bank als

ICT'er, waar ik vooral het sociale contact miste in de bitjes en de bytes. Het eerste
jaar heb ik veel ingevallen op scholen. Het tweede jaar heb ik op een democratische
school gewerkt, het derde jaar als kleutermeester, en nu dus in verschillende groepen
van 1 tot en met 8. Ik wil graag (samen) werken aan een fijne, veilige sfeer en geloof
dat ieder mens dan tot leren kan en wil komen. Als je vragen hebt, stel ze dan
alsjeblieft. Dat mag persoonlijk, of via mail (arthur@vlinderbos.nl). Ik heb liever dat je
iets dubbel vraagt, dan dat je met een vraag blijft zitten.

Niels. Stagiaire Sport en Beweging ROC Amsterdam, 1ste jaars. Hij verzorgt sinds 2 weken, onder
begeleiding, de gymlessen op de dinsdag. Hij zal stage lopen tot het einde van dit schooljaar.
De wisselingen van lokalen op vrijdag 21 december
Hierbij willen we een oproep doen aan ouders om te helpen sjouwen en/of te helpen inrichten of
boren. Alle handige ouders, die de handen uit de mouwen willen steken, zijn op vrijdag 21
december van harte welkom vanaf 8.00 uur in de ochtend. Aanmeldingen bij de groepsleerkracht of
Leontine.
Gym voor de kleuters
Na de kerstvakantie zullen de kleutergroepen gymlessen krijgen bij onze collega’s aan de overkant,
Kids College. Zij hebben daar een mooie speelzaal die bedoeld is voor de jongste kinderen van de
school. Ten tijde van ernstige koude of veel regen, mogen de kinderen extra gebruik maken van de
ruimte.
Kerst
Op donderdag 20 december hebben we ons jaarlijks kerstdiner. Om 18.00 uur beginnen we aan ons
heerlijk buffet! Willen jullie ervoor zorgen dat de schalen/bordjes voorzien zijn van naam, zodat ze
weer terug komen bij de juiste persoon?
Vanaf 18.45 uur zijn de ouders van harte welkom op het plein, onder het genot van een lekker hapje
en drankje.
Voor de drankjes krijgen jullie consumptiebonnen, deze krijgen de oudste van het gezin mee naar
huis. Vergeet ze dus niet mee te nemen!
Om 19.00 uur komen de kinderen naar buiten en beginnen we onze Sing inn. We verwachten rond
19.30 uur hiermee klaar te zijn, en gaan de kinderen eerst terug naar de groep. Daarna mogen ze
opgehaald worden uit de klas om lekker naar huis te gaan.
Op vrijdag 21 december luiden we onze vakantie in met, traditiegetrouw, een overheerlijke oliebol!
Een hele fijne vakantie toegewenst, namens de kerstcommissie.

Aanspreken van andermans kinderen
We willen jullie allemaal vragen om problemen tussen kinderen op te lossen via de leerkracht of met
ouders onder elkaar. Het maakt veel indruk op een kind om door een andere volwassene te worden
aangesproken. Dank

Belangrijke data
Donderdag 20 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 7 januari 2019

Alle leerlingen 12.00 uur vrij
Kerstdiner (18.00 uur-19.30 uur)
Alle leerlingen 12.00 uur vrij, start kerstvakantie
Weer naar school

