Van de directeur (Door: Meester André)
Het team heeft een zeer inspirerende studie2daagse gehad. Het stond in het teken
van ‘Next Generation Learning’. Dit is een vervolg op de Daltonschool. Hoewel we niet
door zullen gaan als Daltonschool is het voor het hele team duidelijk dat we de
Daltonprincipes hoog in het vaandel houden. We willen van de nadelen van het
predicaat af en gaan graag verder met de voordelen van het werken met het
Daltonsysteem. Veel basisscholen werken met een weektaak, uitgestelde aandacht
en zelfstandig werken. Dat is ontstaan vanuit de Daltonschool en is in de afgelopen 20
jaar door veel basisscholen overgenomen. Hieronder alvast wat meer uitleg.
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Er komt een film die getoond wordt op
de informatieavond in maart 2017 zodat
iedereen kan zien hoe we werken. We
laten zien dat onze nieuwe werkwijze
past bij een Daltonschool, maar ook
past in de nieuwe ontwikkelingen om
kinderen voor te bereiden via ‘Next
Generation Learning’; ook vaak
genoemd als 21th Century Skills. We
kiezen liever voor een school zonder
Daltoncertificaat, zodat dit voor nieuwe
ouders geen drempel zou kunnen zijn
om voor onze school te kiezen. We
merken soms dat ouders angst hebben
voor het speciale van de ‘Daltonschool’.
Er zijn te vaak misverstanden terwijl we
een gewone school zijn met veel structuur en aandacht voor zelfstandigheid en
begeleide vrijheid.
Een korte samenvatting van het toekomstige bovenbouwprogramma:
 Ochtend: basisvakken lezen, taal en rekenen met de methodes. De
leerkrachten geven korte klassikale instructies en instructies op niveau aan de
instructietafel. De kinderen houden het bij op hun weektaak. Dit zal niet
veranderen.
 Middag: De kinderen gaan thematisch werken met wereldoriëntatie. Dat zijn
de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs waarbij de
basisvakken en creativiteit geïntegreerd worden. Aan de hand van
verschillende informatiebronnen gaan kinderen onderzoek doen en werken
richting een presentatie.
Verder zijn er diverse circuits waar muziek, creativiteit,
techniek en levensbeschouwing door de leerkrachten en
gastdocenten gegeven wordt. Zo willen we de talenten van
de kinderen stimuleren waarbij de kinderen ruimte hebben
om te kiezen.
In de onderbouw (groep 1 t/m 4) zullen we hier op aansluiten en is
het in voorbereidende vorm, zodat de kinderen in groep 5 t/m 8
steeds beter zelfstandig een eigen koers kan gaan varen.
In de hele school willen we gaan werken met ICT-leerstof achter
zogenaamde QR-codes. Deze zijn op termijn ook thuis te
gebruiken. Voorlopig verandert er dus nog niets. U wordt d.m.v. de
Flits en de maandmemo van de leerkracht geïnformeerd als er wel
iets anders wordt. (bijv. aanpassing weektaak met goals en skills, organisatie
talentcircuit). We zullen dit stap-voor-stap veranderen. We hopen dat u ook net zo
enthousiast wordt als het team.
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Aanmelden
We zijn al bezig met de voorbereidingen voor volgend schooljaar. We merken dat
sommige kleuters die de komende maanden 4 jaar worden nog niet altijd zijn
aangemeld. Het is voor ons belangrijk te weten welke leerlingen we nog kunnen
verwachten. Wilt u uw kind zo spoedig aanmelden? Hartelijk dank.
Baby Juf Leontien
De dochter van Juf Leontien is op 22
november geboren. Ze heet Julia. We
feliciteren haar, haar man en grote zus Fleur
van harte!

Schooldeur om 08.25 uur open
Sinds de herfstvakantie komen alle groepen
om 08.25 uur de school binnen. De
pleinwacht doet de deur open. In de
kleutergroepen hoeft er niet meer
voorgelezen worden. De lessen beginnen in
principe om 08.30 uur. De ervaring leert dat
5 minuten voldoende zijn voor de kinderen.
Het is niet erg als in de kleutergroepen de
les soms iets later begint, maar we streven
er ook naar om daar om 08.30 uur te
starten.

Huisvesting houten gebouw
Verschillende ouders hebben me gevraagd wat er met het houten gebouw gaat
gebeuren. We hebben in samenwerking met WASKO op locatie Maasplein veel
ruimte. Daar zijn we heel blij mee. Op locatie Boerenpad is ook voldoende ruimte voor
de kinderen. We missen alleen wat kantoor, team-vergader-ruimte en ruimte voor de
godsdienstlessen en Remedial Teaching.
De gemeente is sinds het vertrek van 2 groepen en WASKO eigenaar van het houten
gebouw en we zullen moeten afwachten wat de plannen zijn. Aanpassingen van het
plein of gebouw kunnen pas bedacht worden als dat bekend is. We wachten in
spanning af en houden u op de hoogte.
Inloopochtend
Het team wil alle ouders die voor
inloopochtend zijn komen kijken heel hartelijk
bedanken. Het is voor ons heel gewoon wat we
doen, maar we beseffen dat veel ouders het
erg leuk vinden om een kijkje in de klas te
nemen. De belangstelling van ouders doet het
team van leerkrachten goed.
We gaan nog een keer een inloopochtend
organiseren in de week van het Openbaar
Onderwijs. In de kalender is de Open
Daltondag op woensdag 15 maart vermeld. We
laten zien hoe we vanuit het Daltonconcept
richting een moderne basisschool gaan zoals
is hierboven is beschreven.

Vacature: Bestuurssecretaris
Het dagelijks bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam bestaat uit
3 vrijwilligers: Een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
De huidige secretaris Jacqueline van den Bergen heeft aangegeven haar functie met
ingang van 1 januari 2017 neer te leggen. Om deze vacature te vervullen is het
bestuur op zoek naar een bestuurssecretaris.
Functie omschrijving:
De secretaris is belast met:
1.het bijeenroepen van het DB;
2.het opmaken van de agenda;
3.het opstellen van het verslag/ het maken van de notulen;
4.het voeren van de briefwisselingen;
5.het archiveren van de voor het bestuur bestemde en van de uitgaande stukken;
6.het maken van het jaarverslag van de werkzaamheden van het DB en AB;
7.het maken van de jaarkalender;
8.voorbereiden van de vergadering van het Algemene Bestuur (wordt vervolgens
afgekort tot AB);
9.het versturen van de benodigde documenten voor de vergadering van het AB;
10. nodigt voor de meeste vergaderingen van het DB, conform het gestelde in het
managementstatuut, het BMT uit en stuurt hen de agenda en bijbehorende stukken
toe.
De secretaris wordt door een zgn. ‘bestuurssecretaris’ ondersteund.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met bestuursvoorzitter Johan de Kruijk.
Bij voorkeur per mail dekruijkjohan@gmail.com

