Van de directeur (Door: Meester André)
De onderwijsinspectie heeft afgelopen dinsdag een 4-jaarlijks kwaliteitsonderzoek
uitgevoerd op beide locaties van ’t Nokkenwiel. De inspectie bleek zeer tevreden over
de ontwikkelingen binnen 't Nokkenwiel. Men heeft waardering uitgesproken over de
planmatigheid waarmee we op dit moment werken. Verder ziet de inspectie dat er veel
goede dingen in gang zijn gezet.
Zoals u wellicht heeft gemerkt, is er in een korte tijd hard gewerkt om als team met
een andere aanpak verschillende onderwijszaken te professionaliseren. We waren blij
dat we dat konden laten zien tijdens het bezoek.
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Waar gaat het precies over? De leerkrachten hanteren een didactisch ontwerp
waardoor de kinderen op hun eigen niveau werk en instructie krijgen. Deze geordende
en gestructureerde leeromgeving viel positief op bij de inspecteurs in alle klassen op
beide locaties. Net als de professionaliteit van het team en het onderwijskundig
leiderschap op directieniveau waardoor veel vertrouwen is opgebouwd voor de
toekomst en dat blijkt belangrijk te zijn voor de verdere motivatie van het team.
De inspectie heeft daarnaast ook een aantal verbeterpunten meegegeven. Het is
belangrijk om in de lage groepen de basis te leggen voor betere eindopbrengsten in
groep 8. De zorg en begeleiding is goed geregeld, maar de school moet alert
zijn extra aanpak altijd tijdig in te zetten. De analyse van toetsen is uitstekend en de
interventies moeten tijdig worden ingezet. Het is nodig dat bestuur en directie deze
stijgende lijn door gaan zetten.
We hebben het oordeel van de onderwijsinspectie als een enorme opsteker ervaren.
Het team is (weer) trots op de school en heeft veel zin om de school elke dag nog een
beetje beter te maken.

Agenda

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, dan bent u van harte welkom die bij
mij te stellen.

15 t/m 23 oktober
herfstvakantie

Pleinwacht start wat later
De pleinwacht start na de herfstvakantie wat later. Om 08.20 uur en om 12.50 uur. De
kleuters kunnen ook gewoon om 08.25 uur op school komen. Het blijkt dat er
voldoende tijd is en het is niet de bedoeling dat de kinderen tussen de middag op het
plein komen spelen. Het hek wordt om 12.50 uur open gedaan.
Kinderpostzegels (door de werkgroep Kinderpostzegels)
Dit jaar zijn de groepen 7A en 7B enthousiast op pad gegaan om kinderpostzegels te
verkopen. Wat hebben ze het allemaal super
gedaan, want totaal is er voor een bedrag van €
5.412,95 verkocht.
Toch kan er maar één het meest verkopen en dat
heeft Celine Kusters uit groep 7B gedaan. 7B is
ook de klas die gemiddeld het meest verkocht
heeft. Als prijs hebben ze een mooie taart gekregen
en Celine is uiteraard apart in het zonnetje gezet.
Alle leerlingen ontzettend bedankt voor jullie inzet
en super prestaties!
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