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Agenda herfst - kerst 2021
26 oktober
29 oktober
1 november
12 november
22 november
3 december
23 december
25 dec. t/m 9 jan

19.30 u zakelijke ouderavond
Voorstelling groep 5 en 6
Gezamenlijke MR vergadering HS en WS
Afval opruimen kinderen
Teammiddag (kinderen vrij vanaf 12.00)
Sinterklaasviering
Kerstviering
Kerstvakantie

Schoolplannen komend schooljaar
Elk jaar maken wij aan het eind van het schooljaar de
plannen voor het nieuwe jaar bekend. Afgelopen week zijn
deze gepresenteerd in de MR en hierbij delen wij deze
plannen met u.
•

Woord van de directeur

•

De eerste periode van het onderwijs zit erop. Gek om te
bedenken dat bij een terugblik naar de afgelopen weken je je
ook beseft dat ‘rustig verlopen’ ineens heel fijn kan zijn. Op
school is het goed en prettig. Kinderen zitten weer samen in
het schoolse ritme en ook het team is actief betrokken om
er een goed schooljaar van te maken.

•

Waar we veel uitstapjes eerder hebben moeten missen, was
het deze weken weer mogelijk om op pad te gaan. Het
hoogtepunt was, als je het de kinderen vraagt, de
schoolreisjes van september. Daarnaast zijn er een aantal
sportdagen geweest, culturele uitstapjes en natuurlijk het
bezoek van een aantal gastdocenten zoals tijdens de
Kinderboekenweek, de vrijdagmiddag en de verkeersdag.

•

•

Ook hebben we het fusietraject tussen de Hoekstien en de
Wjukslach weer opgestart. Zo hebben we afgelopen
woensdag een teamdag gehad waarbij we de gemaakte visie
gaan koppelen aan de nieuwe praktijk.

Inzamelen frituurvet
Sinds een aantal jaren is het mogelijk om uw gebruik te
frituurvet in te leveren bij garage Bosscha (’t Hou 13). Deze
container wordt geleegd en gewogen en de opbrengst van
de inzameling gaat naar school. Mocht u uw frituurvet weg
moeten gooien, denk dan ook eens aan deze locatie!

Naast deze grote plannen hebben wij nog een aantal
projecten waar we komend schooljaar aan zullen gaan
werken.
•
•
•

Juf Vronie 25 jaar in dienst
Begin september was juf Vronie 25 jaar in dienst als
leerkracht bij Comprix. Een bijzonder jubileum waar we in
kleine kringt aandacht aan hebben besteed. Ook heeft juf
Vronie het met de klas gevierd en heeft ze namens Comprix
een taart ontvangen. Gefeliciteerd!
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Verkenning mogelijke fusie
Komend schooljaar gaan wij door met het
verkennen van de mogelijke fusie met de
Hoekstien, om per 01-08-2022 mogelijk te gaan
fuseren.
Invoering registratiemethode groep 1 en 2
Afgelopen schooljaar hebben we geoefend met de
nieuwe manier van registeren en het bijhouden
van ontwikkelingsdoelen in groep 1 en 2. Dit
schooljaar starten we met de invoering.
Frysk Spoar 8
De afgelopen tijd hebben de leerkrachten
geoefend met deze nieuwe methode voor het
Friese onderwijs op school. De invoering start dit
schooljaar.
Implementatie nieuwe rekenmethode
Afgelopen schooljaar hebben wij gekozen voor de
rekenmethode Getal en Ruimte Junior. Na de
zomervakantie zijn we gestart we met de
invoering hiervan voor alle groepen.
Betrokkenheid kinderen vergroten
Na de zomervakantie zijn we gestart met
‘startgesprekken’. Deze gesprekken zijn in week
35 geweest met ouders én kinderen. We maken
graag kennis met de ouders/verzorgers en
praten met het kind over doelen van het komende
jaar.

Invoering digitale methode verkeer
Aanschaf ontwikkelingsmateriaal groep 1/ 2
School ondersteuningsprofiel opstellen (directie)

De focus zal dit schooljaar voornamelijk liggen op de fusie
en de toekomst van de nieuwe school. Een spannende en
mooie uitdaging waar we samen hard mee aan de slag gaan.
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Ouderenquête 2021
Voor de zomervakantie is de ouder- en personeelsenquête
afgenomen. De uitslag van de complete ouder- en
personeelsenquête wordt gedeeld met het bestuur van
Comprix en de MR van de school. Daarnaast wordt er door
de inspectie ook gekeken naar de uitkomst van deze
enquête. Zoals aangegeven deel ik met u in hoofdlijnen de
uitkomst van de ouderenquête. Mocht u na het lezen van de
informatie vragen hebben, dan kunt u terecht bij Maarten.
Informatie vooraf:
De enquête is afgenomen tussen 26 mei en 16 juni 2021. Er
zijn 77 uitnodigingen verstuurd waarvan er 40 terug zijn
gekomen (respons van 52%). Dat is een representatieve
weergave van het totaal aantal.
Er kon worden gescoord op een vierpunten schaal.
1; onvoldoende
2; zwak / matig
3; (ruim)voldoende
4; goed / uitstekend
Er werden vragen gescoord over 12 onderdelen. Deze zijn
hieronder weergegeven. Deze onderdelen hadden een aantal
deelvragen en daarvan is het gemiddelde genomen om tot
een score te komen. Het totaal vormt een score waarmee je
als school wordt beoordeeld.
Per onderdeel wordt er volgens onderstaande tabel
gescoord:

We zijn trots op deze score! Er is altijd ruimte voor
verbetering, maar wat we merken is dat er grote
tevredenheid onder ouders/verzorgers is over de school. En
daar mogen we met elkaar trots op zijn! Daarnaast is het ook
van belang te benoemen dat de afgelopen twee jaar geen
gewone jaren waren en dat het onderwijs alles behalve
normaal is geweest. Ook hebben wij na het thuisonderwijs een
enquête afgenomen (op eigen initiatief) om hierin de
tevredenheid te peilen. Ook deze werd als positief
beoordeeld. Hieronder neem ik u mee in aan aantal
opvallendheden van de ouderenquête :
Pluspunten
* Ik kan terecht bij leerkracht/directie met vragen.
* Mijn kind voelt zicht thuis op school.
* Er is voldoende aandacht voor bewegingsonderwijs.
* De schooltijden worden als positief ervaren.
* Leerkrachten hebben belangstelling voor mijn kind.
* Leerkrachten hebben goede kennis van schoolvakken.
* Er werkt een gedreven en enthousiast team.
* Er is voldoende hulp en ondersteuning bij een keuze voor
het vervolgonderwijs.
* Er wordt vooral voor deze school gekozen, omdat deze
dichtbij is.
* Ouders bevelen de school aan bij andere ouders en praten
hier positief over.
Verbeterpunten
* De school zou meer kunnen vragen naar de mening van
ouders.
* De school kan meer aandacht besteden aan leren plannen,
het doen van uitstapjes en buitenschoolse activiteiten
(afname ten tijde van coronaperiode).
* Er is zou meer taakwerk en keuzevrijheid kunnen zijn voor
het extra werk bij de kinderen.
* De lokalen en de school kunnen verzorgder worden
ingericht.
* De school kan meer advies geven over hulp die ouders
thuis kunnen gebruiken.
* De school kan meer naar buiten treden (profileren).
We nemen de uitslag mee naar de toekomst en blijven in
ontwikkeling. Bovenstaande punten helpen ons om kritisch
te blijven kijken naar ons eigen onderwijs. Dank voor uw
medewerking!

De totaal genomen score is een 3,3.
Een ruim voldoende.

Prettige herfstvakantie!
Graag zien we de kinderen terug op maandag 25 oktober.
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