Nieuwe opmaak.
December 2017
Nummer 143

Sinds twee jaar kent de Schoolbode een andere opmaak. Bij deze
opmaak werd gebruik gemaakt van drie kolommen zoals kranten dat
ook doen. Bij het verschijnen van de laatste edities kregen we steeds
vaker de feedback dat het lezen op een smartphone lastig was met
drie kolommen. Vandaar dat we vanaf deze editie weer overgaan op
een kolom, in de hoop dat dit de leesbaarheid bevordert.

Inspectiebezoek 2017-2018.

Schoolbode

NIEUWSBRIEF FRITS BODE SCHOOL

In 2013 heeft de Frits Bodeschool voor het laatst de onderwijs inspectie
op bezoek gehad. Dat inspectie bezoek hebben we toen goed afgerond.
De verwachting was dat in het voorjaar van 2017 de inspectie weer op
bezoek zou komen. Dat is niet gebeurd omdat de onderwijsinspectie druk
bezig was het veranderen van het toezichtskader. Het toezichtskader
wordt door de inspecteur gebruikt om de scholen in kaart mee te brengen
en te toetsen.
In het nieuwe toezichtskader gaat de inspecteur meer het gesprek aan met
de directie, leerkrachten, ouders en leerlingen. Het gesprek zal gaan over
de dingen die de vereniging en school doet en of dat op de goede manier
gedaan wordt. Een bezoek begint bij de algemene directie. De inspecteur
stelt zich daar op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de schoolvereniging als geheel. Na dit eerste gesprek heeft de inspecteur zes weken de
tijd om alle scholen van de vereniging te bezoeken. Voor ons als vereniging en school zullen dat week 50 tot en met week 3 zijn. In deze periode
komt de inspecteur onverwacht langs om de school te inspecteren. Dat
kan op 1 onderdeel zijn, bijvoorbeeld financiën of leerlingzorg, maar ook
een breder kwaliteitsonderzoek naar de school als geheel. De inspecteur
is daarvoor een dag op school aanwezig en spreekt met zoveel mogelijk
betrokkenen. Aan het einde van de dag hoort de school welke waardering
er gegeven wordt, (zwak, onvoldoende, voldoende, excellent.) De oplettende lezer zal zien dat hier de waardering ‘goed’ ontbreekt en dat klopt.
Deze waardering is verdwenen in het nieuwe toezichtkader.
Binnen de Frits Bodeschool zijn we de afgelopen weken bezig geweest
om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op dit bezoek. We zijn een
goede school en we proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. We
zijn trots op wat de kinderen bereiken en bereikt hebben, en dat zullen we
dan ook zeker aangeven tijdens het bezoek. Maar spannend blijft het
wel…

Belangrijke data:
 Kerstviering in de klas: 22 december.
 Kerstvakantie: 25 december 2017 tot en met 5 januari 2018.
 Luizencontrole: 10 januari.
 Citotoetsen: 22 januari tot 2 februari.
 Biddag: 14 februari.
 Voorjaarsvakantie: 26 februari tot en met 2 maart.

Vuurwerk.
December is begonnen en daarmee ook het gedoe rondom vuurwerk. Helaas hebben we binnen school
al een aantal leerlingen hier op aan moeten spreken en maatregelen moeten nemen. Op dit punt hebben
we u als ouder ook nodig, om samen de overlast te beperken. Vandaar dat we vanaf deze plek onze aanpak met u willen delen op dit punt.








Op school en rond school zijn vuurwerk en afsteekmateriaal (lucifers en aanstekers) verboden.
Ook categorie 1 vuurwerk dat de Aldi verkoopt. Zien we dit, dan nemen we het in beslag en vernietigen het.
Leerlingen die toch vuurwerk bij zich hebben of afsteken worden geschorst voor de verdere lengte van de dag en eventueel de volgende dag. (Schorsing betekent in dit geval dat leerlingen wel op
school horen te komen maar buiten de klas een afzonderlijke straftaak krijgen.)
Zij hebben een gesprek met directie en met de dienstdoende wijkagent en preventiemedewerker
van caritas.
U als ouder wordt hier van op de hoogte gesteld.
Om de overlast voor onze bejaarde buren aan de Ankerplaats te beperken grijpen we ook in als
leerlingen van de Frits Bodeschool daar voor of na schooltijd met vuurwerk bezig zijn en we dit
zien. Ook dan volgen we de stappen zoals hierboven staan beschreven.

Wat kunt u als ouder doen op dit punt?




Bespreek met uw kind de gevolgen van het meenemen van vuurwerk naar school. Na vandaag
kan niemand meer zeggen dat; ‘ze het niet wisten’.
Zie er op toe dat u zoon of dochter ook niet stiekem vuurwerk meeneemt naar school.
Beperk de afsteekmomenten tot de wettelijk toegestane tijden rond oudejaarsdag.

Op deze manier hopen we de overlast te beperken en de veiligheid op school te garanderen.

Enquête scholen met succes.
In de afgelopen maand is de enquête afgenomen waarin ouders, leerlingen en leerkrachten hun waardering over de Frits Bodeschool konden geven. Inmiddels is de uitslag binnen en kunnen we zeggen
dat de tevredenheid van de ouders, kinderen en leerkrachten weer boven het landelijk gemiddelde ligt.
Op sommige onderdelen zijn we iets gedaald, en op andere weer gestegen ten opzichte van de laatste
afname in 2013. We zijn erg blij met de uitslag. In deze schoolbode publiceren we het eerste overzichtsschema. Die kunt u zien op de pagina hiernaast..

Wilt u de uitslag van de enquête volledig inzien dan kunt die op school komen bekijken, hij ligt vrij
ter inzage.
Er zijn ook knelpunten genoemd, deze moeten we nog inventariseren en verder uitwerken. Wel kunnen we al zeggen dat we deze knelpunten mee nemen in de komende jaarplannen en eventueel het
schoolplan voor de planperiode hierna.
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Tabel uitslag enquête.
INK organisatiegebieden
INK deelgebieden

Tevreden over

Leiderschap

richten
inrichten
verrichten

1

Strategie +
Beleid

Management
van medewerkers

Management
van
middelen

oriënteren
creëren
implementeren

organiseren
investeren
respecteren

Geld
Kennis +
technologie
Materiaal
+ diensten

2

3

4

Management
van processen
Identificeren/ontwer
pen
Invoeren +
beheersen
Doorlichten/verbete
ren
5

Personeelpeiling
1

Schoolgebouw

2

Schoolklimaat

92 / 8

3

Pedagogisch klimaat

88 / 10

4

Leerstofaanbod + leermiddelen
Werkklimaat

74 / 26

8

Primaire arbeidsvoorwaarden
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Loopbaanmanagement

89 / 3

9

Interne communicatie

79 / 20

10

Externe communicatie

100 / 0

11

Management

88 / 4

12

Organisatie

5
6
7

83 / 17

92 / 3

90 / 5
Leerlingpeiling

1

De lessen en vakken

2

De groep

3

De juf of meester

4

De school

1

Schoolgebouw

94 / 4

2

Omgeving van de school

86 / 14

3

Begeleiding

4

Sfeer

88 / 7

5

Kennisontwikkeling

83 / 3

6

Persoonlijke ontwikkeling

85 / 6

7

Schooltijden

8

Schoolregels, rust en orde

9

De leerkracht

10

Contact met de school

90 / 10
98 / 2
97 / 3
Ouderpeiling
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11

Betrokkenheid

12

Imago

96 / 3

57 / 7

65 / 5
87 / 4
90 / 4
83 / 4

56 / 5

89 / 10
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90 / 10
85 / 3

Gegevens Parnassys wijzigen.
Gegevens Parnassys wijzigen.
Het komt nog wel eens voor dat we ouders vanuit school moeten bellen om een ziek kind op te halen of
om een andere reden, en dan blijkt het telefoonnummer niet meer te kloppen. Ouders zijn dan van vast
overgegaan op een mobiel nummer. Dat kan gebeuren. We stellen het altijd wel op prijs als dat aan
school doorgegeven wordt. Mocht u dat nog niet gedaan hebben dan kan dat via het volgende emailadres: arievanurk@rehoboth.nu. Dan komt het direct bij de administratie terecht. Ook adres wijzigingen
e.d. kunt u daar doorgeven, met daarbij de vermelding om welke leerling het gaat.

Alle

medewerkers
van de

Frits Bodeschool
wensen u

gezegende
feestdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar!
‘Want een Zoon is ons geboren en een kind ons gegeven; de heerschappij rust op Zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.’ Jes. 9:5-6a.
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