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Studiedag, alle leerlingen vrij

Beste ouders, verzorgers,
Een nieuw jaar is begonnen!
Vanaf deze plek wensen wij alle leerlingen en ouders een heel gelukkig
en leerzaam nieuwjaar! Wij hopen dat iedereen een fijne kerstvakantie
heeft gehad en goed uitgerust is voor een mooi en liefdevol 2019!
Op maandag 7 januari zijn alle klassen weer fris van start gegaan.
De oudercommissie (OC) had die dag gezorgd voor een feestelijk
welkom op school; de koffie, thee en verse oliebollen stonden al op ons
te wachten! Een groot woord van dank is hier wel op z’n plek. De ouders
uit de OC hebben het de laatste tijd druk gehad met het organiseren van
alle feestelijkheden. Mede door hen is de decembermaand een echte
feestmaand geworden. Dank je wel Marieke, Bob, Fatma, Soraya, Conny
en Zelife!
Cito toetsen
Deze maand nemen we in groep 2 t/m 7 CITO toetsen af. De toetsen zijn
een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar, in januari en in juni, maken de
leerlingen van groep 3 t/m 8 een Cito-toets op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, spelling en
lezen. Bij de kleuters (groep 2) wordt taal en rekenen afgenomen. De gegevens van de toetsen
gebruiken we om aan te kunnen sluiten bij de juiste onderwijsbehoeften van kinderen en om ons
eigen onderwijs goed in de gaten te houden.
Inspectiebezoek
Eens in de 4 jaar bezoekt de onderwijsinspectie alle schoolbesturen om de kwaliteit van het
onderwijs op de scholen in kaart te brengen. Eind vorig jaar bracht de inspectie een bezoek aan vier
scholen van onze stichting PCBO waaronder de Waterinkschool.
Als hoofdconclusie stelt de inspectie dat de sturing op kwaliteit binnen de stichting over het geheel
genomen op orde is en het financieel beheer goed is. Als positieve factoren zijn benoemd dat het
bestuur:
- zorgt voor voldoende kwaliteit en zorgt voor goed financieel beheer;
- zijn ambities uitgewerkt heeft in strategisch beleid;

- de scholen ruimte geeft om de eigen visie in de praktijk vorm te geven;
- de code goed bestuur volgt;
- een professionele cultuur nastreeft;
- verantwoordelijkheden zo laag mogelijk belegt;
- transparant handelt, beleidsdocumenten zijn openbaar.
De inspectie geeft de Waterinkschool een voldoende op het gebied van onderwijsresultaten,
veiligheid, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog. Wel zien zij verbeterpunten op het gebied
van zicht op ontwikkeling, didactisch handelen en kwaliteitszorg, welke nu nog onvoldoende zijn.
In ons team zullen we bespreken hoe we met deze punten aan de slag kunnen want we zijn het met
de inspectie eens dat het nog beter kan.
We houden u over de voortgang natuurlijk op de hoogte.
Studiedag
Op vrijdag 1 februari hebben wij een studiedag met het team. Alle kinderen zijn die dag vrij. Op die
dag zullen wij als team meer leren over goed taalonderwijs en hoe we met ons onderwijs het beste
kunnen aansluiten op specifieke taal-behoeften van onze leerlingen.
Nationale Voorleesdagen
Lezen is heel belangrijk en daarom besteden wij ook dit jaar weer veel tijd aan (voor)lezen. Op
woensdag 23 januari starten de Nationale Voorleesdagen. In alle groepen komt die ochtend een
speciale gast voorlezen. Wie dat is, blijft nog even een verrassing.
Ook in de bibliotheek zijn er die week extra activiteiten. En voor kinderen t/m 17 jaar is het
lidmaatschap van de bibliotheek altijd gratis!
Hoera voor de jarigen
De komende weken zijn Manar, Joseph,
Hamza, Stela, Teodora, Wenjun, FikretHakan,Tarik & Acelya jarig.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

