Nieuwe directeur
Na een periode waarin André Lammers als interimdirecteur een aantal veranderingen heeft gerealiseerd, is
het bestuur met een werving- en selectiebureau intensief
en zorgvuldig op zoek geweest naar de juiste directeur.
Het bestuur is verheugd u te kunnen melden dat er door
de sollicitatiecommissie unaniem is gekozen voor een
zeer ervaren en enthousiaste directeur: Peter Rietveld.
Afgelopen week heeft hij zijn benoeming aanvaard. Met
ingang van 1 juni a.s. zal hij op ’t Nokkenwiel starten. In
een volgende Flits zal hij zich voorstellen. Van harte
welkom op onze school!
Afronding interim-periode (door André Lammers)
Sinds mei 2016 heb ik met ongelofelijk veel plezier op ’t Nokkenwiel gewerkt. Het
team en ouders in de MR, AC en VVO waren constructief, enthousiast en
hartverwarmend. Ik heb achter de schermen uitstekend met het bestuur gewerkt om
de noodzakelijke veranderingen zo goed mogelijk door te voeren. Ik ben dan ook blij
dat het bestuur besloten heeft om mijn werkzaamheden stapsgewijs af te ronden. Tot
1 juni werk ik op woensdag en vrijdag; op de andere dagen werk ik als interimdirecteur in Steenwijk. U kunt mij uiteraard per mail goed bereiken indien dat nodig is.
Juf Sanne (Boerenpad) en juf Wendy (Maasplein) zullen op hun ambulante dagen
voornamelijk het aanspreekpunt zijn. Na 1 juni zal ik tot september nog wekelijks
betrokken blijven in verband met een overdrachtsfase.
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Groepsindeling
Momenteel zijn we druk bezig om de groepsindeling rond te maken. De bezetting van
de groepen is altijd een puzzel, maar deze is bijna gelegd. U wordt uiterlijk in mei
geïnformeerd. Als het eerder kan, zullen we het eerder melden.
Informatieavond 13 maart 2017
Een paar weken geleden was er een informatieavond
over diverse onderwerpen. U krijgt hier een korte
weergave. Samen met het team zal het overblijfteam
zorgen dat alle kinderen volgend schooljaar een kwartier
tussen de middag kunnen eten en een kwartier kunnen
buiten spelen. Alle kinderen gaan alle dagen van 08.30
tot 14.00 uur naar school. Het rooster kan eind van het
schooljaar worden gemaakt als de groepsindeling
helemaal rond is. U wordt daarover geïnformeerd.
Juf Wendy heeft uitgelegd hoe we de Daltonwerkwijze
hebben verbeterd. We blijven er gewoon mee doorgaan.
Vooral in de hogere groepen is het met de weektaak
verbeterd d.m.v. ‘Goals’ en ‘Skills’ en het werken met
Topondernemers. Hiermee is de Daltonwerkwijze
completer. Het team blijft zich door ontwikkelen.
Juf Inge heeft verteld hoe Topondernemers als methode
voor Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur/techniek
werkt in de groepen 5 t/m 8. We zijn er tevreden mee.
Samen onderzoeken en presenteren. Er komt nog een
duidelijk beleidsstuk over huiswerk op ’t Nokkenwiel.

Medezeggenschapsraad
mr@nokkenwiel.nl

Verder komen er nog ‘workshops’ zoals de ‘creamiddag’ uit de film openbaar
onderwijs. Als het 5 gelijke dagenmodel draait is het beter om dit in te voeren. We
proberen hierdoor kinderen te prikkelen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Juf Jacqueline heeft ons verteld over ‘Next Generation Learning’ op het gebied van
ICT. In de maandmemo leest u regelmatig hoe we dit doen. Dit is een proces dat
volgend schooljaar onder leiding van een schoolbegeleidingsdienst door zal gaan.

Tenslotte hebben juf Wilma en juf Liza vanuit de werkgroep Engels uitgelegd hoe we
Engels geven in groep 1 t/m 8. Na een experimenteel jaar wordt dit volgend schooljaar
prioriteit. Het team zal een intensieve scholing volgen zodat we dagelijks/wekelijks
veel Engels gaan geven. Het uiteindelijke doel is dat de kinderen met een veel hoger
niveau Engels de school in groep 8 verlaten. Net als veel scholen is het belangrijk om
de juiste balans te vinden. Het mag natuurlijk niet ten koste gaan van taal en rekenen,
dus we moeten het slim en efficiënt gaan doen. Het team heeft er erg veel zin in.
HVO IGO GVO-lessen
Komende week krijgen de
kinderen van 4 t/m 6 een
aanmeldingsformulier mee
voor de lessen
HVO(Humanistisch),
IGO(Islamitisch) en GVO
(christelijk). Een openbare
basisschool is verplicht om
godsdienstig en
levensbeschouwelijk onderwijs
te geven. ’t Nokkenwiel heeft
haar best gedaan om zo
effectief mogelijk onderwijs te
geven in taal en rekenen. In de
ochtenden worden belangrijke
instructies gegeven waardoor
we de lessen het liefst in de
middagen willen organiseren.
Met de coördinatoren van
HVO, IGO en GVO hebben we
meerdere keren gesproken
over de opzet, zodat we het
beter kunnen integreren en
minder onderwijstijd verliezen.
Na de inventarisatie bij ouders en kinderen kunnen we bekijken hoe we het beste de
lessen kunnen integreren en tegelijkertijd een goed onderwijsaanbod bieden voor
kinderen die niet naar de lessen willen gaan. We zijn overeengekomen dat HVO, GVO
en IGO vanuit de thema’s van Topondernemers gaan werken. Het is dus niet verplicht
om ergens voor te kiezen. De leerkracht zal met de overgebleven kinderen ook
aandacht besteden aan de geestelijke stromingen.

