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Agenda:
*do. 29 maart: Paasviering
*vr. 30 maart: Vrije dag,
Goede Vrijdag
*ma. 2 april: Tweede Paasdag, vrije dag
*di. 3 april: Groep 7 op bedrijvenbezoek

*wo. 11 april; inloop 8.15 –
8.30 uur
*ma. 16 april: inloopspreekuur Nienke Worrell
(schoolmaatschappelijk
werk) 13-15 uur
*do. 19 april: Eindtoets
groep 8
*vr. 20 april: Koningsspelen
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Tevredenheidsonderzoek: het vervolg
In maart heeft u het tevredenheidsonder-

2) De lunchtijd; we inventariseren in welke

zoek ingevuld en misschien ook feedback

groepen de lunchtijd daadwerkelijk te kort is.

gegeven op de briefjes. In de vorige

We kijken hoe we deze, passend in de be-

nieuwsbrief stonden de uitslagen hiervan

schikbare lestijd, eventueel kunnen aanpas-

geformuleerd. Na overleg hierover met de

sen.

MR en intern overleg hebben we vier verbeteritems gekozen waarvoor wij een plan
van aanpak opstellen. Wij zullen u iedere
nieuwsbrief een korte update geven hierover.
De punten van aandacht en de eerste in-

terventies:
1) Informeren ouders over voortgang ontwikkeling; intern bespreken we het meegeven van de toetsresultaten en het ouderportaal van Parnassys zal bekeken
worden. Biedt dit waar behoefte aan is?
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3) De hygiëne; met het DB zijn we in gesprek
over het organiseren van een schoonmaakmiddag m.b.v. ouders. Dit zou een jaarlijkse
activiteit kunnen worden.
4) Flexibele vrije dagen; de directie achterhaalt informatie hierover bij collega-scholen
en de leerplichtambtenaar over de wetgeving.
De successen van de school zullen in ons
nieuwe PR materiaal (er komt een heuse
tabloid) met trots meegenomen worden!
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Het tevredenheidsonderzoek leerlingen gr. 7/8
In maart hebben de 25 leerlingen van groep 7/8 een tevredenheidsvragenlijst ingevuld. Dit is
een jaarlijks terugkerend onderdeel. Net als de ouderresultaten komen ook de resultaten van
de leerlingen op de site van www.scholenopdekaart.nl
Hieronder de resultaten: (Een hoog cijfer is positief)
Hoe veilig voel je je op school?

9,4

Hoe duidelijk vind je de regels op school?

9,1

Ik word op school gepest door andere leerlingen.

9,6

Ik word online gepest door andere leerlingen.

10,0

Andere leerlingen doen mij expres pijn.

9,8

Ik ben bang voor andere leerlingen

9,4

Mijn leerkracht helpt mij bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen.

7,0

Hoe graag ga je naar school?

8,3

Heb je het naar je zin in de groep?

9,0

Hoe tevreden ben je over de omgang met je medeleerlingen?

8,3

Wat is de gemiddelde sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen in 7/8? 9,0
Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school?

8,5

Hoe tevreden ben je over de uitleg van je leerkracht?

8,0

Hoe duidelijk vertelt je leerkracht wat je goed of fout doet?

8,2

Hoe goed helpt je leerkracht je als dat nodig is?

8,4

Welk rapportcijfer geef je de school?

8,8

Het zijn resultaten om als school trots op te zijn. De leerkrachten van groep 7/8 zullen de re-

sultaten met de leerlingen bespreken en kijken waar er nog mogelijkheden zijn voor verbeteringen.

Volgt u ons op
facebook?
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Nieuws van de intern begeleiders
Afgelopen dinsdag hadden wij een overleg
met alle ib’ers en de gemeente.

Huis aan het water

Sinds 1 januari 2018 werkt de gemeente met

Verder hebben wij een korte presentatie

een nieuwe werkwijze jeugdhulp.

gehad over het aanbod van “Huis aan het

De jeugdhulp is anders ingericht. Gemeenten

Water”.

kopen de specialistische jeugdhulp niet langer

Bij het “Huis aan het Water kan iedereen

als losse producten in, maar als onderdeel

terecht die te maken heeft (of heeft gehad)

van een breder perspectiefplan dat vooraf

met kanker. Patiënten, partners van pati-

wordt opgesteld.

ënten, familie en vrienden. Ook voor kin-

In het plan staat onder meer wat de onder-

deren zijn er diverse mogelijkheden.

steuningsbehoefte van een gezin is. De regie

Via onderstaande link kunt u de mogelijk-

ligt, zoveel als mogelijk, bij het gezin. De ko-

heden lezen en mocht u dit willen contact

mende twee jaren worden benut om de werk-

opnemen.

wijze, met ervaringen uit de praktijk, verder

www.stichtinghuisaanhetwater.nl

passend te maken en door te ontwikkelen.
Op de volgende websites kunt u verder infor-

Ria en Dedie

matie vinden: www.zorgomregioamsterdam.nl
en www.ikzoekjeugdhulp.nl

Staking perikelen
De afgelopen periode hebben we als

len deze extra gelden waarschijnlijk inzetten

school drie keer de deuren gesloten van-

voor klassenverkleining in de onder– en mid-

wege een staking in het basisonderwijs.

denbouw waardoor er bijvoorbeeld ook enke-

De beslissing om de school te sluiten is

le groepen kunnen komen.

geen gemakkelijke. Echter, nu de nood
hoog is, hebben wij tot nu toe geen andere oplossing gezien, dan onze zorgen omtrent het tekort aan leerkrachten op deze
wijze duidelijk te maken. Mogelijk dankzij
de eerdere stakingen heeft minister Slob
inmiddels aangegeven dat iedere school
gelden krijgt voor werkdrukvermindering.
Deze gelden waren al eerder beloofd,

Wij strijden nu nog voor salarisverhoging.
Ten opzichte van het voortgezet onderwijs
verdienen de leerkrachten in het basisonder-

wijs drastisch minder. Met een stukje salarisverhoging hopen we dat het beroep voor velen, en ook mannen, weer aantrekkelijk bevonden wordt. Want een mooi vak, dat is het
absoluut!

maar zijn nu naar voren gehaald. Wij zulPagina 4
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Teamnieuws

Traject nieuwe directeur

Anne-Marie, onze gedragsspecialist en

Het traject naar een nieuwe directeur is inmid-

leerkracht van groep 7/8 gaat eind april

dels in volle gang. Deze week heeft de sollicita-

met zwangerschapsverlof. Zij wordt ver-

tie commissie zich gebogen over de ontvangen

vangen door Sabrina Vis. We zijn heel blij

brieven. In de commissie zitten naast de HR

dat zij deze vervanging op zich wil nemen.

manager vanuit stichting CPOW en de voorzit-

Na de voorjaarsvakantie is Sarina Dijkman
gestart op onze school als onderwijsassistent. Zij is op maandag, dinsdag en

woensdag aanwezig. Zij is niet specifiek
aan één groep verbonden, maar biedt in

ter College van Bestuur, vanuit de Binnendijk;
Ria de Oude (adjunct-directeur), Ester Seijts
(leerkracht) en Lennard Hoogenraad (MR ouder). Tenslotte zit er een directeur van een collega CPOW school in de commissie.

diverse groepen ondersteuning. Die extra

We hopen begin mei bekend te kunnen maken

handen zijn erg fijn. Uiteraard neemt zij

wie de opvolger van Annemiek gaat worden.

niet het werk over van de leerkracht, maar
neemt zij taken op zich die passen bij haar
functie als onderwijsassistent.

Koningsspelen: wie helpt er mee?
Vrijdag 20 april zijn de landelijke Konings-

De Koningsspelen werkgroep:

spelen. Ook de Binnendijk doet mee. Daar-

Susan van Dieren, Anja de Groot, Ivana

voor hebben we wel wat hulp nodig. Tus-

Laenen en Annemiek namens het team.

sen ongeveer 9 en 12.30 uur willen we een
spelletjescircuit uitzetten. De leerlingen zullen in gemengde groepen ( 1 t/m 8 door
elkaar) onder leiding van een teamcaptain
uit de bovenbouw allerlei leuke spelletjes

uitvoeren. Na het Paasweekend kunt u zich
via het inschrijfbord buiten inschrijven hiervoor. We hopen op voldoende hulp.
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Techniekdag….enthousiaste ouders nodig!
Aan het einde van dit schooljaar nemen
Dedie en Annemiek afscheid van de Binnendijk. Zij willen de leerlingen trakteren op een
speciale dag. De keuze is gevallen op een
Techniekdag. Wij zijn er heel enthousiast over
en hopen daarom dat er genoeg ouders zijn
die deze dag de leerkracht willen helpen om
alles in goede banen te leiden. De leerlingen
van groep 1 t/m 8 gaan in circuitvorm echt

met techniek aan de slag en maken ook nog
iets om mee naar huis te nemen. Aan het einde van de dag is er een inloop en kunnen de
ouders zien wat ze gedaan hebben die dag.
U kunt zich bij Dedie of Annemiek al opgeven
hiervoor.

Techniek dag
dinsdag 3 juli
Van 8.30 tot 14
uur.
Wie komt ons
helpen die dag?
(een halve dag mag ook)

Inloop 8.15-8.30 uur
Woensdag 11 april is er ‘s ochtends een
korte inloop van 8.15 tot 8.30 uur. U kunt
even mee het lokaal in en bijvoorbeeld
boeken en schriften inzien van de leerlingen. Om 8.30 uur gaat de bel, mogen

de bezoekers naar huis en gaat iedereen
naar de klas voor spelling. Kom gerust
even langs die ochtend!
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Nieuws van de gedragsspecialist
Vanuit de leerlingenraad
De leerlingenraad heeft zich weer gebogen
over de goede doelen voor de laatste periodes. Iedere woensdag kunnen de leerlingen
geld
voor

meenemen
in

de

klas-

senspaarpot. Tot en
met april sparen we

voor Stichting Dierenlot.

In iedere klas spelen we praktijksituaties uit
waarbij kinderen zich leren verplaatsen in een
rol. Dit doen ze vrijwillig, ze worden nooit gedwongen om een rol te spelen. Door met de
hele klas na te denken welke stappen handig
zijn om in te zetten tijdens deze situaties, maken we iedereen een beetje verantwoordelijk
om goede oplossingen aan te dragen om zo
in de werkelijke wereld in te zetten. Ook bij de
kleuters komen ze met hele mooie, praktische oplossingen en handelingen en gaat het
al verder dan “Stop hou op!”.

De laatste periode van dit schooljaar gaan
we sparen voor scholen in Guatemala.
We hebben de familie Quaegebeur gevraagd welke lokale doelen we kunnen steunen en zij kwamen met twee goede ideeën
waar we u later meer over gaan informeren.

Interessante links:
Via deze link vindt u informatie over de ouder
- en kind bijeenkomsten van de Kanjertraining:
https://www.kanjertraining.nl/ouder-en-kind/
ouder-kindtrainingen

De leerlingenraad buigt zich op dit moment

Een audiofragment over de documentaire

over de inzamelingsactie hiervoor. Wordt

“het kind de baas”:

dus vervolgd…

https://www.kanjertraining.nl/nieuws/media-2/

Kanjertraining weetjes:

media-3

De Kanjertraining is dit jaar gestart met een

Verlof

doorlopende leerlijn over “Social Media”.

Vanaf 20 april start mijn zwangerschapsver-

Met de kinderen gaan we in gesprek over

lof. Intern zullen mijn werkzaamheden opge-

het gebruik en misbruik hiervan. Zeker in de

pakt worden waar mogelijk. Bedankt voor uw

bovenbouw is het aan te raden af en toe

vertrouwen afgelopen jaar en tot in het nieu-

mee te kijken met het “telefoonverkeer” om

we schooljaar!

te weten wat er speelt onder leeftijdsgenootjes.
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Anne-Marie van Elsdingen
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