Van de directeur (Door: Meester André)
Na de kerstvakantie zijn we in winterse sferen gestart. De kinderen genieten van een
beetje sneeuw en we hopen dat er binnenkort op natuurijs geschaatst kan worden.
Ondertussen doen de kinderen hun uiterste best om de Cito-toetsen zo goed mogelijk
te maken. De directeur en de IB-er bespreken alle resultaten per leerling aan het eind
van de maand. U wordt er natuurlijk over geïnformeerd door het rapport en het
gesprek.
Hoewel we verder gaan als openbare basisschool zonder predicaat Dalton zal er in
het aanbod en de werkwijze niets veranderen. De kinderen werken nog steeds met
een weektaak en krijgen ruimte voor een eigen invulling. We proberen het
Daltonsysteem nog wel beter te krijgen. We richten ons naast de basiskennis op
talenten ontwikkelen en onderzoeken in groepjes. Er zijn regelmatig voorbeelden te
zien op Twitter/Facebook. In de maandmemo worden de ouders uitgebreid
geïnformeerd over de verbeteringen. Samen leren is belangrijk zoals onderstaande
mindmap treffend weer geeft.
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Sollicitatieprocedure nieuwe directeur
Inmiddels is de procedure voor een nieuwe directeur gestart. De procedure wordt
begeleid door een extern bureau Scolix. De advertentie is vorige week geplaatst.
Vanaf februari zijn er gesprekken gepland. Het streven is om zo snel mogelijk (vanaf
1 mei) doch uiterlijk met ingang van het nieuwe schooljaar de nieuwe directeur te laten
starten. De procedure wordt gezamenlijk met MR, team en bestuur gevolgd.
We zoeken ook regelmatig naar invalleerkrachten. In deze tijd van een dreigend
lerarentekort is het niet altijd makkelijk om de juiste leerkracht te vinden. We krijgen
mondjesmaat reacties en blijven kritisch op de kwaliteit van hun cv en de identiteit
moet passend zijn.

Agenda
Topondernemers
1 februari
Leerlingenraad
2 en 3 februari
Groepsbespreking
13 tot 17 februari
Rapportgesprekken

Voor de groepen 5 t/m 8 hebben we goed nagedacht welke methode passend zou
zijn. We hebben gekozen voor ‘Topondernemers’. Kinderen werken in groepsverband
aan thema’s. Zo komt Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur/techniek evenredig
aan bod. Dat is niet het enige wat gebruikt wordt. We gebruiken de diverse
intelligenties van kinderen waardoor ook andere thema’s aan bod kunnen komen. Dat
doen we in principe op 2 middagen per week. Kinderen moeten tegenwoordig namelijk
steeds meer leren zelf te onderzoeken in boeken en op het internet. Het presenteren
is minstens zo belangrijk. Vanuit nieuwe inzichten zijn de klassikale methodes voor
wereldoriëntatie daarvoor veel minder geschikt.
De kennis en vaardigheden om goed begrijpend te kunnen lezen en
studievaardigheden te trainen wordt gedaan met de methode ‘Nieuwsbegrip XL’ en
‘Blits’. De combinatie van een nieuwe methodiek voor wereldoriëntatie en de
methodes voor begrijpend lezen en studievaardigheden past goed.

Informatie voor ouders
Elke maand probeert de leerkracht zo volledig mogelijk de maandmemo te maken. Er
staat veel informatie in. De leerkrachten leggen uit wat er in en buiten de klas gebeurt.
In de Nieuwsflits staat alleen informatie dat voor elke ouder van belang kan zijn. We
zijn blij met de positieve reacties op de maandmemo en de Nieuwsflits. Uiteraard
kunnen er vragen zijn of bespreekpunten. Deze kunt u kwijt bij de leerkracht, directeur
of bij de MR. Gezamenlijk
bekijken we dan of we nog
duidelijker kunnen zijn in de
informatievoorziening. De
vernieuwde website is voor
nieuwe en huidige ouders
gemaakt. Veel informatie
is daar te vinden. Laat het
ons weten als u nog iets
mist.

Contact
Medezeggenschapsraad
mr@nokkenwiel.nl

Techniektoren ( door de VVO)
Vandaag is de techniektoren voor de bovenbouw gearriveerd. De toren staat op het
Maasplein en ook de leerlingen van het Boerenpad kunnen hiermee werken. Met
behulp van de techniektoren wordt het leren voor de kinderen nog leuker en nog meer
gestimuleerd. De toren is veelzijdig, leuk en uitdagend. Zo gaan de kinderen samen
metselen, maken tandpasta, zeepjes en haargel, bouwen stroomkringen, plakken een
fietsband, werken met spuitjes, slangetjes, katrollen en tandwielen, leren
verstekzagen, werken met zonne- en windenergie, ontwerpen en bouwen een
flipperkast, een brug en nog veel meer. De techniektoren is bekostigd dankzij uw
bijdrage aan de VVO.
Namens de kinderen van de school: dank u wel!

