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en facebookpagina

Beste ouder(s)/verzorger(s),

www.facebook.com/obstkofschip

Bijgaand stuur ik u de twintigste Seinvlag. In deze
editie komt aan de orde:
-

Tweede rapport groep 3 t/m 7
Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek
Evaluatie continurooster

Met een vriendelijke groet,
Sandra Kraaijeveld,
Directeur obs ’t Kofschip

Tweede rapport groep 3 t/m 7
Dinsdag 16 juli krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 hun tweede rapport mee. Mocht u
behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht en u heeft nog geen afspraak staan,
neemt u dan contact op met de leerkracht van uw zoon/dochter.

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek
Afgelopen schooljaar is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen (groep 7
en 8), ouders en teamleden van ’t Kofschip. Inmiddels zijn de resultaten hiervan besproken
binnen het team en de MR.
Het onderzoek is uitgevoerd ten aanzien van diverse aspecten. In deze nieuwsbrief worden er
twee naar u teruggekoppeld. In het nieuwe schooljaar volgen de andere aspecten.
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Communicatie
Ten aanzien van de communicatie zijn alleen de ouders en teamleden bevraagd. De ouders
zijn positief over de mogelijkheden om met de leerkrachten of directie te kunnen spreken. Het
team herkent dit beeld. Met de komst van de Seinvlag is de communicatie over
organisatorische zaken naar de mening van de meeste ouders verbeterd. De
onderwijsinhoudelijke en kind specifieke informatie is voor verbetering vatbaar. Ook dit is
herkenbaar voor het team.
Voor het schooljaar 2019-2020 worden in ieder geval de volgende interventies gepleegd:










Er komt een nieuwe website. Deze wordt momenteel ontworpen. Wellicht is de
website niet direct na de zomervakantie beschikbaar. Dan zal de huidige site worden
bijgewerkt en wordt er op een later moment overgestapt.
Er komt een nieuw communicatiesysteem voor ouders en school: het Ouderportaal
van BasisOnline. In de laatste vakantieweek heeft het team een cursusbijeenkomst
rondom het Ouderportaal, zodat hier al in de eerste week van het nieuwe jaar mee
gestart kan worden. In de bijgevoegde brief leest u meer over het Ouderportaal.
In de laatste week van de zomervakantie wordt de algemene schoolinformatie en
groep specifieke informatie met u gedeeld.
Voor de groepen 1/2, 3, 4/5 en 5/6 wordt in de tweede schoolweek een
informatieavond gehouden. In deze groepen is er vervolgens naar behoefte ruimte
voor een startgesprek. In de groepen 7 en 8 hebben alle leerlingen en
ouders/verzorgers een startgesprek.
Tussen de startgesprekken en het voortgangsgesprek op basis van het eerste rapport
(februari) wordt een extra moment voor facultatieve voortgangsgesprekken gepland
(zonder rapport). Deze gesprekken zullen begin november plaatsvinden.
Het tweede rapport zal in de één na laatste week meegaan, zodat er meer tijd is om
naar aanleiding van dit rapport in gesprek te gaan.
Er worden twee onderwijsinhoudelijke informatieavonden voor ouders/verzorgers
georganiseerd; één rondom het directe instructiemodel en één met betrekking tot
Rots en Water.

Hygiëne
Zowel u als de leerlingen en het team zijn het erover eens dat de school niet schoon genoeg
is. De afgelopen tijd heb ik dan ook meerdere gesprekken met het schoonmaakbedrijf
gevoerd. Er is een nieuw schoonmaakrooster opgesteld, zodat duidelijk is wat de teamleden
en schoonmakers, op basis van het contract, van elkaar mogen verwachten. Zowel de
schoonmakers als de teamleden kunnen elkaar feedback geven middels een memo op het
schoonmaakrooster en/of het logboek. Inmiddels is echter ook duidelijk geworden dat
bepaalde plekken op de vloer niet schoon te krijgen zijn. Daarom zal de vloer in de
zomervakantie grondig worden gereinigd en opnieuw in de was worden gezet.
Mocht u suggesties hebben om de communicatie en hygiëne verder te verbeteren dan hoor
ik dit graag op het plein of via de mail.
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Evaluatie continurooster
De afgelopen periode is het continurooster geëvalueerd door de leerlingen,
ouders/verzorgers en teamleden. Positieve punten die voornamelijk zijn genoemd:
* Het eten met elkaar is gezellig.
* De dag verloopt rustiger, doordat er tussen de middag niet gehaast hoeft te worden.
* Voor ieder kind is het lunchmoment hetzelfde (geen onderscheid thuis/tso).
* Het lunchmoment (inclusief de medewerker van Wasko) is iedere dag hetzelfde (regelmaat).
Aandachtspunten die voornamelijk zijn genoemd:
* Voor de groepen 1 t/m 4 is de lunchtijd te vroeg (11:15 uur – 11:45 uur).
* Er is te weinig tijd om te eten (met name onderbouw).
* Er is te weinig tijd om buiten te spelen.
* Het eten en/of drinken gaat niet altijd helemaal op.
* Er is niet helemaal duidelijk wat er meegegeven mag worden (balans gezonde lunch/snoep).
* De lunch staat een aantal uur buiten de koelkast.
Deze aandachtspunten hebben we uiteraard opgepakt en bekeken in hoeverre we hier
verandering in aan kunnen brengen. Dit heeft tot het volgende geleid:
* Het tijdstip van de lunch is verlaat. De groepen 1/2 en 3 zullen volgend schooljaar van 11:45
uur tot 12:15 uur lunchen. De groepen 4/5, 5/6, 7 en 8 van 12:15 uur tot 12:45 uur.
* Er komt meer tijd om te lunchen en buiten te spelen. In de groepen 1/2 en 3 zullen de
medewerkers van Wasko een half uur met de kinderen eten. De leerkrachten zullen het
buitenmoment voor of na het eten begeleiden. In de groepen 4/5, 5/6, 7 en 8 wordt per groep
bekeken hoeveel tijd reëel is om gegeten te hebben (minimaal 20 minuten). Na het eten zullen
de medewerkers van Wasko met de kinderen naar buiten gaan, maar zij hoeven niet binnen
het half uur weer binnen te zijn. De leerkrachten van deze groepen nemen de groepen buiten
over, waardoor de kinderen wat langer buiten kunnen spelen.
* Om zicht te houden op wat er gegeten en gedronken wordt, komt het lunchen helemaal in
handen van de medewerkers van Wasko. Per groep komt er een logboek waarin per kind
aantekeningen worden gemaakt als het eten/drinken niet op gaat. De medewerker van
Wasko/leerkracht van uw zoon/dochter zal hierover met u communiceren, zodat we
gezamenlijk kunnen achterhalen wat de oorzaak van het niet opgaan is en hierop actie kunnen
ondernemen.
* Om duidelijkheid te bieden in wat er wel/niet mee mag worden gegeven, is het vanaf het
nieuwe schooljaar niet meer toegestaan om snoepjes en koekjes mee te geven voor bij de
lunch. Wilt u uw zoon/dochter nog wat zoets meegeven dan kunt u wellicht denken aan wat
fruit of snoeptomaatjes.
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* Helaas is het niet mogelijk om extra koelkasten in de school te plaatsen. Inmiddels zien we
wel steeds meer kinderen met een koeltasje en koelelement, waardoor de lunch koud blijft.
Mocht u suggesties hebben om het continurooster nog verder te optimaliseren dan hoor ik
het graag.
Naast het continurooster hebben enkele ouders/verzorgers ook input ten aanzien van het
eerder starten en eindigen van de schooldag gegeven. Waar de een dit als prettig ervaart,
vindt de ander dit minder fijn. Uitgangspunt bij deze start- en eindtijd is de verkeersveiligheid
rondom de school geweest. Waar er nog veel te winnen valt ten aanzien van het parkeren
tijdens de breng- en haalmomenten hebben we wel geconcludeerd, dat de verkeerssituatie
mede door de wisselende start- en eindtijd van onze school en de Prins Floris rustiger en
veiliger is geworden. De huidige tijden blijven dan ook gehandhaafd in het nieuwe schooljaar.
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