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Nr. 2 – Vrijdag 20 september 2019
Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen woensdag hebben we met het
team weer een goede bijeenkomst gehad in
het kader van ons verbetertraject. De
bijeenkomst, gegeven door Duco Creemers
van de PO-raad, ging over de kwaliteit van het
analyseren. Daarbij ging het om de analyse
van methodegebonden toetsen en de
jaarlijkse Citotoetsen.
We hebben handvatten gekregen om
nauwkeuriger en uitgebreider te analyseren.
Een goede analyse geeft veel informatie,
waarmee de leerkracht vervolgacties of
doelen kan plannen.
Bij alle toetsresultaten vragen we ons af;
 Wat zien we?
 Wat zijn mogelijke verklaringen?
 Welke interventies/acties gaan we
inzetten?
Andere onderwerpen waar we het over gehad
hebben zijn:
 Hoge, haalbare leerdoelen stellen
 Het maximale uit kinderen halen
 De lesdoelen en het aanbod van de
oefenstof heel gericht kiezen
 Teamafspraken over toetsen en
analyseren
 Het hanteren van een week- en
zorgplanning
Met deze zaken gaan we in de
teamvergaderingen verder.

Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

Informatie avond nieuwe stijl
Op maandag 30 september organiseren we
weer een informatie avond. Tijdens deze
avond kunt u zien wat de kinderen dit
schooljaar leren. We doen dat dit jaar echter
niet in de vorm van een presentatie door de
leerkracht, maar in de vorm van een
inloopavond met kinderen. Tijdens deze
inloopavond mogen de kinderen namelijk
mee! Tussen half 6 en half 7 kunt u zelf
binnen lopen met uw kind(eren). Het werk van
de kinderen ligt klaar in de klas. Uw kind kan
dan zelf zijn/haar schriften en werk laten zien
en u vertellen over het reilen en zeilen in de
klas. Ook liggen er materialen klaar, waar u in
kunt kijken en waarover u vragen kunt stellen.
De leerkracht is hiervoor aanwezig.
U kiest dus zelf een moment tussen half 6 en
half 7 waarop u binnen loopt in de klas(sen).
We hopen op een grote opkomst!
U komt toch ook?

Schoolgids
Er komt binnenkort een nieuwe schoolgids uit.
Deze schoolgids bevat veel praktische
informatie over het onderwijs op De Runde.
Een link naar de
schoolgids
verschijnt in
SchouderCom en op
onze website.
Als het zover is,
komt daarvan een
melding in
SchouderCom.
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Herinnering informatieavond over de fusie
Denkt u aan de informatieavond over de fusie,
op donderdagavond 26 september? Ouders
van De Runde en De Meent zijn hiervoor
uitgenodigd. U heeft via SchouderCom al een
uitnodiging ontvangen. De avond wordt
begeleid door Antonio de Ruiter van Bureau
Meesterschap. Hij begeleidt ook de beide
teams in het fusietraject.
We beginnen om 19.15 uur. De inloop is vanaf
19.00 uur.

Informatieavond voortgezet onderwijs
Er is inmiddels een nieuwe datum geprikt voor
de informatieavond over het voortgezet
onderwijs. Deze avond wordt met de vier
openbare scholen in Emmer-Compascuum en
een aantal scholen voor voortgezet onderwijs
( Esdal College, Terra College en RSG Ter Apel)
georganiseerd in buurthuis De Viersprong,
naast obs De Bente.
De avond is gepland op woensdag 2 oktober.
Nadere informatie volgt zo snel mogelijk.

Belangrijke data
Donderdag

26
sept.

Maandag

30
sept.

Woensdag

2 okt.

Woensdag

2 okt.

Vrijdag

4 okt.

Vrijdag

4 okt.

Vrijdag

4 okt.

Informatie avond
over de fusie
19.00 uur
Inloop
/informatieavond
samen met
kinderen
17.30 – 18.30 uur
Start
kinderboekenweek
Voorlichtingsavond
VO
Atelier Abel voor
groep 5, 3/4 en 8
Workshop ‘film’
voor groep 5/6, 7
en 8
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