Drie nieuwe leerlingen in groep 1/2

Zegveld, 2 maart 2016
Op maandag 29 februari zijn de combinatiegroepen 4/5 en 5/6 gestart. Ook is de kleutergroep gesplitst in
twee groepen 1 / 2. Voor de voorjaarvakantie was er een wenmiddag: Zowel de kleuters die al op school
zaten, als de nieuwe leerlingen konden spelen in hun nieuwe lokaal, met de nieuwe juf en de andere
leerlingen. Op de foto ziet u drie jongens die voor het eerst op school waren.
Overeenkomsten zijn er bij deze jongens: Ze wonen in Zegveld en zijn net 4 jaar. Verschillen zijn er ook:
lengte, (culturele) achtergrond, interesse en onderwijsbehoeften.
Op de Jorai hopen wij voor elke leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren. Een goede
samenwerking met ouders hoort daar bij. Soms is er meer nodig: Inzet van een vrijwilliger, overleggen met
het samenwerkingsverband Passenderwijs of extra begeleiding voor een leerling.
Zo hopen wij, als leerkrachten, vanuit de liefde tot God en de ander, de leerlingen de ruimte te geven om de
gekregen talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen!
Nelleke van Dijk

Belangrijke data
2 maart

Nationale luizendag

7 maart

Overblijfbonnenverkoop

8 maart

Bestuursvergadering

9 maart

Biddag, thema ‘Rust bij de Vader’

14 maart

Medezeggenschapsraad

17 maart

Studiemiddag met federatiescholen; alle leerlingen zijn ’s middags vrij

18 maart

Lentefeest voor groep 1, 2 en 3

22 maart

Ouderavond ‘Wat gunnen wij de leerlingen op de Jorai?’

24 maart

Paasviering in de groepen

25 – 28 maart

Goede Vrijdag en 2e Paasdag: alle leerlingen zijn vrij

Personeel
Voor de voorjaarsvakantie hebben we afscheid genomen van Andrea den Braber. Zij was onderwijsassistent
in de groep 1 / 2. Andrea, nogmaals bedankt voor je fijne, enthousiaste manier van samenwerken!

Kangoeroewedstrijd
Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 landen (met
ruim 6,5 miljoen deelnemers!). In Nederland namen in 2015 ruim 125.000 leerlingen op 2300 scholen deel.
De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school.
Op de Jorai doen we mee met de groepen 5 tot en met 8. De kangoeroewedstrijd is dit jaar op donderdag 17
maart. We zijn weer benieuwd naar de scores van onze kinderen!

Studiemiddag 17 maart
Op deze donderdagmiddag is er weer een bijeenkomst voor alle leerkrachten van de federatie. Deze middag
zal vooral in het teken staan van communicatie.
Alle leerlingen zijn die donderdagmiddag dus vrij…

Ouderavond 22 maart
Elke school heeft een visie. De visie van de Jorai kunt u lezen in bijvoorbeeld de schoolgids. Het is goed om
geregeld met elkaar te kijken hoe we de visie vorm geven en of de visie nog steeds past bij het onderwijs.
Bestuur en team hebben dit schooljaar de visie als aandachtspunt. Wij zijn ook benieuwd wat u de kinderen
op de Jorai gunt. Daarom nodigen we u van harte uit voor de ouderavond van dinsdag 22 maart. Deze avond
zal door Dick den Bakker worden geleid. Hij heeft ook het gesprek met bestuur en team hierover gevoerd.
Wij hopen op een grote betrokkenheid!

Ouderenquête
In november is de ouderenquête afgenomen. Blij waren we met een reactie van 41% van de ouders! Ook de
uitslag was positief: Elk van de zeven onderdelen scoorde een voldoende of hoger!
Als commissie (Gerda Westerink – bestuur – Louwi Uittenboogaard en Anne Marie Meijer – MR- Nelleke van
Dijk – directie) hebben we op 25 januari een toelichting gegeven op de gehele uitslag van de enquête en zijn
we in gesprek gegaan over een aantal deelvragen. We hebben gekozen voor vier opvallende onderdelen:
omdat ze lager scoorden (begeleiding gedragsproblemen), beter scoorden dan in de enquête van 2013
(communicatie tussen ouders en leerkrachten), zowel in 2013 en 2015 genoemd werden bij de opmerkingen
(drama) en een belangrijk punt voor deze tijd is (social media).
Hieronder een kort verslag met terugkoppeling van een aantal actiepunten.
Begeleiding gedragsproblemen
Enkele ouders gaven geen hoge score bij de begeleiding van gedragsproblemen.
Er werd soms een doorgaande lijn gemist. Bij problemen die groepsbreed spelen, miste men soms de
communicatie naar buiten. Dit punt is besproken met de intern begeleider (Wendy van Butselaar) en het
team.
Communicatie tussen ouders en leerkrachten
De startgesprekken in september, waarbij ouders zelf aangeven hoe zij hun kind en zijn/haar behoeften zien
worden erg gewaardeerd. Deze gesprekken zijn ingevoerd na de vorige ouderenquête, omdat de score toen
vrij laag was. Vijf minuten spreektijd is kort, maar ouders vonden het wel genoeg. Zeker omdat ook de
mogelijkheid wordt geboden om nog een vervolgafspraak te maken. Ouders waarderen het wanneer de
directeur of leerkracht bij de deur staat om hen welkom te heten. Ook de communicatie per mail wordt
positief beoordeeld.
Vraag van ouders was om niet altijd aan het begin van de dag te vragen naar begeleiding bij excursies.
Mochten kinderen op school eten en hun ouders pas ’s middags zien, dan is het soms te laat om hulp aan te
bieden. Dit is in het team besproken; leerkrachten zullen hier rekening mee houden. Bij het zoeken naar hulp
wordt gebruik gemaakt van de vrijwilligerslijst (De OR inventariseert in september welke ouder welke hulp
wil bieden).
Drama
Over het onderdeel ‘drama’ geven sommige ouders aan ze het belangrijk vinden dat hun kind(eren) leren
hun spreekvaardigheid te verbeteren en hun creatieve gaven kunnen ontwikkelen. In het team is dit
besproken. Ook op dit punt geldt dat niet altijd ouders worden geïnformeerd over lessen die wel gegeven
worden. Zo worden er rollenspellen gedaan bij sova of taallessen. Intern wordt gekeken hoe de lijn
spreekvaardigheid is op dit moment en of daar nog aanpassingen nodig zijn. Ook is er contact gezocht met
KUVO, een voorziening voor kunst en cultuureducatie in Woerden. Binnenkort horen wij wat de
mogelijkheden voor de Jorai in dit schooljaar nog zijn. Daarna zullen we kijken hoe we eventueel met hen
kunnen samenwerken.
Social media
De vraag over de omgang met social media was niet door iedereen ingevuld bij de enquête. Toch hebben we
voor dit onderwerp gekozen, omdat het leeft in deze tijd. Ouders vroegen tijdens de avond naar beleid. Met
de andere scholen van de federatie wordt dit schooljaar beleid opgesteld rondom social media. Ook is
contact gezocht met de jongerenwerker van de gemeente Woerden om drie lessen over social media in
groep 8 te geven. Website, Facebook en Twitter worden op de Jorai gebruikt om ouders te informeren.
Toestemming voor het plaatsen van foto’s is aan het begin van het jaar aan ouders gevraagd bij het
doorgeven van de telefoongegevens etc. Ook ouders van nieuwe leerlingen kunnen op het aanmeldformulier
wel of geen toestemming geven voor het plaatsen van foto’s.

Een aantal reacties op opmerkingen uit de enquête of ouderavond


Engels wordt op dit moment gegeven aan groep 5 tot en met 8; hierdoor krijgen kinderen meer Engelse
les dan voorheen (alleen groep 7 en 8). Binnenkort wordt onderzocht of de resultaten echt
vooruitgegaan zijn en of er meer (of eerder) Engelse les gegeven moet worden



Op dit moment wordt door de overblijfcommissie gekeken wat er mogelijk is via internet:
overblijfbonnen misschien vervangen of facturen via internet. Zodra hierover meer bekend is zal de
commissie ouders informeren.



De vraag of de deur bij de kleuteringang op slot kan tijdens schooluren is in het team besproken. Ook
leerkrachten vinden dit fijn, zeker toen er maar 1 groep bij die ingang zat. We houden die deur zoveel
mogelijk op slot! Wilt u bij het verlaten van de school ook de deur dicht duwen?



Een aantal ouders gaf aan soms lang te moeten wachten bij het uitgaan van de school. Leerkrachten
zullen er op letten, dat de kinderen op tijd de klas / gymles kunnen verlaten.



Ouders zouden graag al in groep 7 worden geïnformeerd over het vervolgonderwijs.



Verschillende keren is in het team besproken of Kerstfeest in de kerk gevierd kan worden. Er zijn
hiervoor echter veel praktische bezwaren.



Op huidige rapport wordt leerhouding en de sociale kant van het kind gemist. Dit wordt meegenomen
naar het nieuwe rapport.



MR notulen worden niet meer ontvangen. Dit punt wordt meegenomen naar MR.

