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Bijlagen
- Flyer + uitnodiging gratis tennisles Tennisvereniging Makkum

Agenda
Datum
23 maart
5 april

Activiteit
Scholenvolleybaltoernooi
Himmeldei

Tijd
8.30 uur – 10.00 uur

Personele zaken
Vanaf april gaat juf Janine zwangerschapsvervanging doen in Blauwhuis. Dit betekent dat juf Annika
en juf Janine gaan ruilen van werkdag in Makkum.
Juf Janine werkt vanaf 1 april op maandag in groep 7/8. Juf Annika is er dan de rest van de week.
Onze stagiaire in groep 5/6 - juf Karen – is tot de Meivakantie afwezig. Na de Meivakantie horen wij
of zij haar stage bij ons op school nog gaat voortzetten.

Social Schools in werking
Vandaag heeft uw kind een brief meegekregen met informatie en de koppelcode om in te loggen in
Social Schools. De Social Schoolapp/omgeving moet nog verder ingericht worden, maar u kunt alvast
ontdekken wat er te vinden is.

Aanmelden/inloggen
Allereerst maakt u een account aan voor Social Schools. Vervolgens gebruikt u de koppelcode van het
formulier.Alleen ouders krijgen een koppelcode en kunnen zich koppelen. Het is dus een beschermde
omgeving.

U ontvangt een koppelcode per kind. Heeft u meerdere kinderen, dan moet u deze dus ook per kind
activeren, zodat u alle informatie per kind binnen krijgt. Dat kan binnen 1 account. We kunnen
namelijk kiezen naar welke groep ouders we een bericht gaan sturen.
Het wel de bedoeling dat alle ouders zich aanmelden in de app! Denkt u hierbij om het gebruik van
de juiste app: Social Schools 3.0!
Mocht het aanmelden niet lukken, dan helpen we u graag. Laat u het ons dan weten?
Wat kan Social Schools?
Social Schools biedt ons veel mogelijkheden om zaken vanuit school met u als ouder/verzorger te
delen. De app – ook via de computer te openen – zal in de loop van het schooljaar steeds meer
worden gevuld. De jaarplanning komt erin, vakanties en vrije dagen, activiteiten (‘evenementen’)
maar ook foto’s en korte berichtjes vanuit de groepen.
De Nieuwsbrief, de weekmail en andere brieven/berichten worden straks ook gedeeld via Social
Schools. Daarnaast kunnen wij via deze weg uw hulp vragen voor activiteiten of om bijvoorbeeld te
rijden bij excursies. Ook bestaat er de mogelijkheid om een berichtje naar de leerkracht te sturen.
Volgend schooljaar worden de oudergesprekken ook ingepland via Social Schools.
Ook voor de leerkrachten is deze app nieuw, dus we moeten samen – ouders en team – leren om
hiermee te werken en er afspraken over maken. Zullen we elkaar daarvoor de tijd en de ruimte
geven?
Mocht u vragen en/of suggesties hebben over het gebruik van Social Schools, dan horen wij dat
graag. Dan kunnen we er ook iets mee doen.

Website
De website doet het weer! De foto’s van Carnaval komen/staan in het fotoalbum. De website wordt
langzaamaan weer up-to-date gemaakt. Dat kost even tijd; we doen ons best.

Analyse kwaliteitsonderzoek en vervolg
Een korte blik in de resultaten van de enquête laat een negatieve tendens zien. Er wordt op
meerdere punten minder goed gescoord in vergelijking met het landelijke gemiddelde. Het
percentage ouders dat de enquête heeft ingevuld is laag. Dit interpreteren we vooral als een signaal
van onvrede en verminderde betrokkenheid vanuit de ouders. Reden hiervoor lijkt de roerige
periode waarin de school al meerdere jaren, en de laatste 2 jaar in het bijzonder, heeft gezeten.
Kort voor het moment van invullen van de enquête heeft er een directiewisseling plaatsgevonden.
De antwoorden op de vragen lijken met name gericht op hoe de situatie in de periode voorafgaande
aan de directiewissel was. We zien de enquête daarom vooral als startpunt om vanuit hier, samen
met de nieuwe directeur, te werken aan verbeteringen voor de toekomst. We hebben gekeken naar
signalen die gegeven zijn en herkennen hierin heel duidelijk de huidige stand van zaken.
We hebben ervoor gekozen om lering te trekken uit de punten van feedback en te kijken naar kansen
en aangrijpingspunten met het oog op de toekomst. In hoofdlijnen worden er essentiële zaken zoals
communicatie, veiligheid en openheid gemist. Het kind staat niet meer centraal, ouders en team
praten tegen elkaar, maar niet mét elkaar. Zaken in en om de school zijn verouderd en verwaarloosd.
Het gebouw, het schoolplein, leermethodes, de Daltonwaarden, de Kanjertraining.
Vervolg
Vanuit deze analyse hebben we de aandachts-/verbeterpunten omgezet in kansen. Deze nemen we
mee in de ontwikkeling van het Schoolplan 2019 – 2023.

Tevens is er al een start gemaakt met het vervolg. We proberen de communicatie te optimaliseren
door te gaan werken – vanaf vandaag – met het communicatieplatform ‘Social Schools’ (zie
hierboven). Daarnaast heeft er afgelopen dinsdagavond een inspiratiesessie plaatsgevonden met
team en geledingen. Hierover leest u hieronder meer.

Inspiratiesessie
Afgelopen dinsdagavond hebben we met het gehele team, de MR, de SAC en de OR een
inspiratiesessie gehouden m.b.t. de ontwikkeling van het Schoolplan 2019 – 2023.
Tijdens deze sessie is de analyse van het kwaltietsonderzoek gedeeld en hebben we aan de hand van
5 onderwerpen gebrainstormd over hoe onze school er over 4 jaar uit moet zien.
Na een centrale inleiding hebben er mooie gesprekken plaatsgevonden in kleine, gemengde groepen.
Elke groep heeft daarna plenair gedeeld wat er besproken is.
De uitkomsten hiervan – waar de analyse van het kwaliteitsonderzoek aan ten grondslag lag –
vormen de basis voor het nieuwe Schoolplan 2019 – 2023.
De volgende stap is dat alles uitgewerkt wordt en gedeeld wordt met het team en alle geledingen.
Wanneer de contouren zichtbaar worden, zullen we dit ook in deze Nieuwsbrief delen.
Mocht u hier nu al vragen over hebben, dan nodig ik u uit deze vooral te stellen. Dat kan aan mij of
het team, maar ook aan de ouders uit de geledingen.

Luizencontrole
Wij ontvangen berichten dat er weer luizen geconstateerd zijn op verschillende plekken waar
kinderen samenkomen in Makkum. Ik begrijp dat er afgelopen schooljaar luizencontroles werden
gehouden maar dat dat dit schooljaar nog niet is gebeurd. Het lijkt ons goed om dat weer op te
pakken. Hierbij hebben we wel de hulp van u als ouder nodig.
Heeft u afgelopen jaar al geholpen met de luizencontrole en wilt u ons hierbij weer helpen, wilt u
mijn dan even een bericht doen? Ik wil niemand passeren.
Wilt u vanaf nu aansluiten in de groep voor de luizencontrole, dan hoor ik dat graag!
Als we een groepje ouders hebben, kunnen we het weer oppakken. Zo kunnen we zorgen dat we het
onder controle kunnen krijgen en houden.

Paasviering
Op Witte Donderdag – 18 april – vindt de Paasviering plaats op school. Ouders van groep 3 en 4 zijn
vanaf 13.30 van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Tennisles
Donderdag 21 maart hebben de kinderen van groep 3/4 en 5/6 een kennismakingsles tennis gehad.
De kinderen waren erg enthousiast! Wie weet hebben sommige kinderen nu de smaak te pakken.
Volgende week woensdag worden er voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 gratis tennislessen
aangeboden door de Tennisvereniging Makkum. In de bijlagen vindt u de informatie hierover.

Scholenvolleybaltoernooi
Morgen, 23 maart, vindt het Scholenvolleybaltoernooi plaats in de Sneker Sporthal in Sneek. De St.
Martinusschool is vertegenwoordigd met 2 teams. Hieronder vindt u de speelschema’s.
We wensen de kinderen en coaches veel succes toe!

