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Vensters PO
Schoolplan, scores Eindcito

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Maandag is meester Erik er weer, na schooltijd maakt hij “Een speeltuin”! Dat klinkt weer goed!
Inspectiebezoek
Donderdag 10 september heeft mevrouw Reezicht de hele dag op school rondgekeken en is met alle
lagen van de school in gesprek geweest: leerlingen, ouders, leerkrachten, IB-er en directie.
Aan het einde van de dag was haar oordeel positief, zoals ik al via een mailtje had laten weten. De
resultaten van de leerlingen blijven een aandachtspunt waar we hard mee aan de slag blijven. Het
conceptrapport wordt ons binnen vier weken gestuurd, waarna het nog een dergelijke periode duurt
voordat het definitieve rapport openbaar wordt gemaakt.
Informatieboekje
Vandaag krijgen alle oudste leerlingen een papieren versie van het informatieboekje mee naar huis,
waarin de naam en adresgegevens van alle kinderen staan vermeld.
In een paar boekjes ontbrak de inhoudsopgave, dit ontdekten we toen ze al in elkaar geniet waren.
Mocht u een dergelijk exemplaar hebben, dan is de inhoudsopgave ook te vinden op de website.
Vensters PO
Door de PO raad is een website ontwikkelt, Scholenopdekaart.nl, waar alle scholen te vinden zijn. Ook
’t Jonkertje staat op deze website. Niet alle onderdelen kunnen helemaal gevuld worden, omdat wij
bijvoorbeeld geen leerlingen enquête doen. Onze leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen wel jaarlijks een
vragenlijst in, maar die is niet in te voeren in bovenstaande site.
Neem eens een kijkje op deze site, feedback over de inhoud graag naar Erika!
Schoolplan 2015-2019, scores Eindcito groep 8
Vorig jaar tijdens de zakelijke ouderavond is aan u als ouders gevraagd om mee te denken over wat u
belangrijk vindt voor deze school: “Dromen mag”! Van uw gezamenlijke mening is vervolgens een
verslag gemaakt, dat naar alle ouders is gestuurd. Bij het schrijven van het nieuwe schoolplan, een
beleidsdocument voor de komende vier jaren, zijn uw suggesties meegenomen. Ook de uitkomst van
de oudertevredenheidspeiling was een bron van informatie voor de schrijver van dit document. De
inbreng van ouders, team en overige belanghebbenden liggen samen ten grondslag aan het nieuwe
Schoolplan 2015- 2019. Dit schoolplan staat sinds deze week ook op de website, onder het kopje
algemene informatie. Onder dezelfde knop vindt u binnenkort ook de scores van de afgelopen drie jaar
van onze school, hoewel we die altijd op de nieuwbrief vermelden is het wettelijk verplicht dit in een
document aan iedereen kenbaar te maken. Dit zal binnenkort dan ook op de website te vinden zijn.
Met vriendelijke groet,
het team van ’t Jonkertje
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