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Ontwikkelingen onderwijs
Graag praat ik u bij over de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen bij ons op school. Zoals
u weet is Annette Schouten dit schooljaar onze nieuwe intern begeleider. Zoals
gebruikelijk heeft ze de eerste weken gebruikt om de kinderen, de ouders en de
leerkrachten beter te leren kennen en daarnaast is er een nulmeting gedaan. Hieruit blijkt
dat we op veel vlakken goed bezig zijn maar dat er ook zeker nog een aantal
verbeterpunten voor ons onderwijs zijn. Hieronder ziet u welke aanpassingen er al gedaan
zijn of waar we mee aan de slag gaan.
- Vanaf de zomervakantie krijgen de groepen een intensivering op het rooster. Een
voorbeeld is dat er nu vijf keer spelling in de week  wordt gegeven  i.p.v drie keer
zoals de methode aangeeft.
- Zoals gebruikelijk maken we bij de start van het school afspraken op groepsniveau
en daaraan gekoppeld de groepsplannen. Dit wordt na elke bloktoets (ongeveer 6
weken) geëvalueerd en bijgesteld. Dit is voor ons een vanzelfsprekendheid.
- Op de vrijdag is Annette Schouten een extra dag op school aanwezig. Tijdens deze
dag heeft ze tijd voor haar IB werkzaamheden, waaronder het coachen en
begeleiden van de leerkrachten waar nodig. Daarnaast zal ze extra instructie
geven aan de leerlingen uit de middenbouw op het gebied van spelling en taal.
- We constateren dat onze methode voor begrijpend lezen niet voldoende aansluit
bij de behoefte van de kinderen. Na de herfstvakantie zullen de groepen 5 t/m 8
starten met de methode ‘lezen in beeld’ die naadloos aansluit aan onze taal- en
spellingsmethode.
Van ons bestuur Talent Primair hebben we de toezegging gekregen dat we Annette
Schouten het gehele schooljaar deze extra dag kunnen inzetten.
We zijn als team goed gemotiveerd om de schoolresultaten en het welbevinden van alle
leerlingen verder te verbeteren. Laten we er met elkaar; ouders, kinderen en school, een
goed jaar van maken.
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u altijd bij mij terecht.
Met vriendelijke groet,
Remko van der Heijden

Staking
Afgelopen donderdag was de school gesloten i.v.m. een landelijke stakingsactie.
Leerkrachten van onze school zijn ook naar Den Haag geweest. Wij hopen dat deze actie
het gewenste resultaat gaat geven! Voor meer informatie over o.a. de eisen verwijzen wij u
naar https://www.poinactie.nl
Zwangerschapsverlof gymleerkracht
Onze gymleerkracht, juf Karin, gaat morgen met zwangerschapsverlof. Haar invaller is juf
Danique Idskes. Zij is in 2015 afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding en heeft sindsdien les gegeven in Almere. Wij wensen juf Karin een goed
verlof en juf Danique een fijne tijd op onze school!
Protocol schoolverzuim en te laat komen
Vanaf 1 april 2017 is, net als in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar
beroepsonderwijs, het gebruik van het digitaal verzuimregister in het primair onderwijs
verplicht gesteld. Het register moet het relatief verzuim en het aantal thuiszitters beter in
beeld gaan brengen. U bent al bekend met het protocol voor vrijstelling schoolbezoek
(extra verlof). Dit verlof kunt u aanvragen bij de directeur van onze school.
Hiernaast bestaat het protocol voor te laat komen. Dat bestaat uit :
5x te laat op school komen: ouders hebben een gesprek met de leerkracht.
Nog eens 5x te laat : ouders hebben een gesprek met de directeur.
Nog eens 5x te laat : melding bij de leerplichtambtenaar, deze stuurt een brief en/of nodigt
ouders uit voor gesprek.
Wij openen onze school 10 minuten voor de aanvang van de lessen. De meeste kinderen
zijn altijd ruim op tijd in de groep. Dat is een rustige en fijne start voor de kinderen en
leerkracht. Om 8.30 starten de lessen.
Studiedagen
De laatste 2 dagen voor de herfstvakantie zijn de leerlingen al vrij, omdat het team dan 2
studiedagen heeft. Op deze dagen zullen wij o.a een nascholing krijgen voor de
Kanjertraining.

Bijlage
In de bijlage stelt Henny Epping zich aan u voor, pedagoog bij Centrum Jeugd en Gezin.
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Even voorstellen
Beste ouders,
Mijn naam is Henny Epping. Ik ben pedagoog en ik werk bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  in GooiseMeren.   Bij het CJG
kunnen ouders, opvoeders en jongeren terecht wanneer ze
vragen hebben over opvoeden, opgroeien en ouderschap.
Iedere ouder heeft wel eens vragen over opvoeden of
opgroeien.
U kunt bij ons terecht voor allerlei vragen, bijvoorbeeld over
slapen, omgaan met regels, verlegen zijn, druk gedrag, ruzies,
computergebruik, vriendjes, angsten, zelfvertrouwen en
weerbaarheid, nare gebeurtenissen, puberteit,  maar ook over consequent zijn, balans in
werk en opvoeding, ouderschap na een scheiding. Kortom,  vragen over uw kind of over u
zelf als ouder/opvoeder. Alle vragen zijn okay.
We proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en we denken met u mee in het
zoeken naar een antwoord of oplossing. De hulp van het CJG is gratis en u heeft geen
verwijzing nodig. U bent altijd van harte welkom!
Het CJG GooiseMeren heeft een loket in Bussum en in Naarden. U kunt hier zonder afspraak
binnenlopen. in U kunt ook bellen (035-6926371) of mailen (c jggooisemeren@jggv.nl).
Voor u, als inwoner van Muiden of Muiderberg, is Bussum of Naarden niet naast de deur.
Daarom kunt u met mij een afspraak maken per mail (h.epping@jggv.nl) of via 06-53234790.
In overleg zoeken we naar een geschikte tijd en locatie.  Dit kan bijv. op onze locatie De Rijver
in Muiderberg, maar het kan ook bij u thuis.
Op onze CJG website  (www.cjggooisemeren.nl) kunt u informatie vinden over veel
voorkomende vragen en thema’s.  In de agenda staan diverse activiteiten of cursussen
waaraan u kunt deelnemen.  Er zijn voor u verschillende interessante workshops of
cursussen, bijvoorbeeld over omgaan met pubers, over opvoeden, over kinderen en emoties,
een training sociale vaardigheden voor kinderen, etc.
Kijk voor het cursusaanbod ook op de website van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
(www.jggv.nl). Het CJG is onderdeel van Jeugd en Gezin

