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Agenda
Personele zaken
Inleveren toestemmingsformulier
Kwaliteitsonderzoek
Daltononderwijs
CITO-toetsen
Geen niveaulezen
Acties ICT

Bijlagen
- \

Agenda
Datum
21 jan. t/m 8 feb.
23 januari
23 en 24 januari
29 januari
1 februari
1 februari

Activiteit
CITO-toetsen
Start Nationale Voorleesdagen
Acties ICT
Bibliotheekbezoek groep 1, 2, 7, 8
Voorlezen 7/8 peuters en Avondrust
Volgende Nieuwsbrief

Tijd

Personele zaken
Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te melden.

Inleveren toestemmingsformulier
We hebben nog niet van iedereen het formulier ontvangen. We zullen u nu persoonlijk benaderen
hiervoor. Nogmaals: wij zijn verplicht van alle ouders een ingevuld en getekend formulier te hebben,
zodat wij weten wat wij mogen delen via onze website, Facebook, enz.

Kwaliteitsonderzoek
In januari vindt er een kwaliteitsonderzoek plaats voor onze school. Dit wordt door de BMS
georganiseerd en elke 2 jaar uitgevoerd. Het onderzoek loopt van 21 januari t/m 3 februari 2019. Het
onderzoek vindt plaats onder leidinggevenden, medewerkers, ouders en leerlingen van groep 6, 7 en
8. Maandag ontvangt u hierover een mail. De leerlingen vullen de vragen op school in.
We stellen het zeer op prijs wanneer u zou willen meewerken aan dit onderzoek. Het helpt ons
verder de kwaliteit van ons onderwijs en onze school te verbeteren en/of vast te houden.

Daltononderwijs
Deze week hebben we met het team de opdrachten n.a.v. de Daltonopleiding besproken en
afspraken gemaakt welke stappen we willen zetten en gaan uitproberen in de praktijk. Zodra dit
concreet wordt, delen we dat ook via deze Nieuwsbrief.

CITO-toetsen
Van maandag 21 januari t/m 8 februari vinden – verspreid over de dagen en in alle groepen – de
CITO-toetsen plaats.

Geen niveaulezen
I.v.m. de afname van CITO-toetsen is er de komende 3 weken geen niveaulezen aan het begin van de
ochtend.

Acties ICT
Aanstaande woensdag en donderdag zullen er allerlei acties plaatsvinden m.b.t. ICT.
Alle oude pc’s zullen worden vervangen door nieuwe laptops. Daarnaast gaan wij over naar Mijn
Omgeving Online (MOO). Om hier vervolgens goed mee uit de voeten te kunnen, krijgen we
maandag 28 januari een training met het team.
Om bovenstaande te realiseren, zijn wij een paar dagen (exact is nu niet aan te geven door het ICTbedrijf) niet of minder bereikbaar omdat wij geen gebruik kunnen maken van onze computers.
Mochten er online (mail-)zaken komende week niet goed verlopen, wilt u daar dan begrip voor
hebben? We proberen ons de nieuwe werkomgeving zo snel mogelijk eigen te maken.

