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De Zilvermeeuw’s got Talent

Audit op De Zilvermeeuw

Wij werken hard aan goed onderwijs en een goede
sfeer op onze school. Om te kijken hoe we daarin
slagen en welke verbeteringen we nog zouden kunnen
doen, zal er op school een audit plaats vinden. Dat
betekent dat een groepje directeuren van andere
scholen een dag meeloopt, in de klassen kijkt, met
leerkrachten, directeur, IB-er en kinderen praat en
documenten over de school doorneemt.
De audit zal plaatsvinden op maandag 15 maart. Die
dag is voor de kinderen een gewone dag. Ze zullen
alleen wat nieuwe mensen in de school zien
rondlopen. Na de audit is er een presentatie aan het
team. We krijgen dan te horen wat er goed gaat op
school en wat beter kan. In de volgende Postmeeuw
vertellen we daar graag wat meer over.
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Staking 15 maart, school is dicht

Op 15 maart is er een staking voor het hele onderwijs
in Nederland, van basisschool tot universiteit. Met de
staking wordt aandacht gevraagd voor extra
investeringen in het onderwijs.
Het team van De Zilvermeeuw doet mee aan de
staking en daarom zal de school op 15 maart gesloten
zijn.
Wilt u de acties in het onderwijs steunen, dan kunt u
deze petitie tekenen:
https://www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/810738
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Sportdag

De sportdag staat in de jaarkalender op vrijdag 12
april, maar wordt verplaatst naar woensdag 10 april.
Dan kan meester Nick erbij zijn en de sportdag
begeleiden.
Wilt u helpen op de sportdag? Graag! Binnenkort
zullen we via Parro vragen of u die dag kunt komen
helpen.
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Penningmeester voor de ouderraad

De penningmeester van onze ouderraad is bezig aan
haar laatste schooljaar, omdat haar zoon in groep 8
zit. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe
penningmeester.
Hebt u tijd om zicht te houden op de rekening van de
OR, de bonnetjes goed te bewaren en daar eens per
maand een mooi overzichtje van te maken? Veel
kennis van geldzaken is echt niet nodig en een actieve
rol in de ouderraad mag natuurlijk, maar als u zich
alleen met de geldzaken wil bezighouden is dat ook
prima.
We zouden het heel fijn vinden als iemand deze taak
op zich wil nemen. Hebt u vragen of wilt u zich
enthousiast aanmelden, neem dan even contact op
met iemand van de OR of met Mirjam

Cito-toetsen en nu verder

U weet natuurlijk dat we bij de kinderen in groep 3
t/m 8 in januari en februari Cito-toetsen hebben
afgenomen. De resultaten waren terug te vinden in
het rapport en zijn besproken tijdens de
rapportgesprekken.
Voor de leerkrachten is het werk daarna nog niet
klaar. We gebruiken de Cito-toetsen niet alleen om te
kijken waar onze leerlingen staan, maar ook om te
kijken wat er goed gelukt is het onderwijs in de klas en
wat nog meer aandacht nodig heeft. We kijken ook
welke kinderen bij een bepaald vak misschien een
andere aanpak nodig hebben.
De leerkrachten maken daarom analyses van de
toetsen. Ze kijken naar de scores van hun groep als
geheel. Daarnaast bepalen ze bij leerlingen, die
minder vooruit zijn gegaan dan verwacht, hoe dat
komt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de leerling meer
oefening nodig heeft, één onderdeel van de lesstof
nog niet goed begrepen heeft of dat een andere
manier van uitleggen beter past.
Als de analyses zijn gemaakt, wordt per klas gekeken
hoe er de komende tijd gewerkt zal gaan worden. Al
met al een hele klus. Ziet u dus juffen die het druk
hebben? Dat klopt! We zorgen er zo voor dat onze
lessen zo goed mogelijk passen bij wat onze leerlingen
nodig hebben.
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