Nieuwsbrief nummer 7— 17 februari 2022

AGENDA

Locatie Tjerkwerd

NIEUWS
Lief en leed

*17 februari 2022 oudergesprekken
*17 februari rapport mee
*18 februari studiedag, alle leerlingen vrij

Afgelopen maand hebben we het tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers, ouders en leerlingen van de bovenbouw afgenomen. We kunnen
concluderen dat zowel de medewerkers, als de ouders en de leerlingen tevreden zijn.

* 7 maart OR vergadering

•

* Woensdag 9 maart theater ‘De reis van een
man’ groepen 6-7-8

Leerkrachten geven de school een 8,8 als rapportcijfer. 100% score op
het invullen van de enquête.

•

Ouders: 85% van de ouders hebben de enquête ingevuld, 17 gezinnen
(van de 20). Volgens de statistieken niet betrouwbaar maar wij als
school hebben er wel veel informatie uit kunnen halen. Leerlingen
gaan volgens de ouders met plezier naar school en voelen zich veilig.
Het contact met de leerkrachten en wat er op school wordt geleerd
heeft + tot ++ gescoord. We kunnen concluderen dat ouders tevreden
zijn over de school, hoe de school handelt, les geeft en informatie
deelt.

•

Leerlingen uit de groepen 6-7-8 hebben allemaal de enquête ingevuld. Leerlingen gaan met plezier naar school en hebben voldoende
vriendjes. Ze voelen zich veilig. Vier leerlingen geven aan dat ze niet
weten of ze tevreden zijn over wat ze leren op school. Tevens geven
drie leerlingen aan dat ze niet weten of ze de regels op school duidelijk vinden, dit staat haaks op de antwoorden van de overige leerlingen waar de leerlingen aangeven dat ze goed weten wat ze leren
en dat de regels erg duidelijk zijn. We blijven alert op bovenstaande,
bespreken het in de groep, maar beseffen ons ook dat het een moment opname is.

* Donderdag 10 maart alle leerlingen vrij
i.v.m. studiedag
* Maandag 14 maart ‘Pimp je sandwich’
* Ouderavond dinsdag 29 maart starttijd:
19.15 uur

Nieuwe leerling
Kevin, broertje van Jeffrey en Lotte komt in
de maand maart alvast proefdraaien. We
wensen Kevin heel veel plezier bij ons op
school!

Volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag
25 maart 2022

Als school staan we open voor overleg. We plannen meerdere keren per jaar
een oudergesprek met de leerkracht en houden ouders via Klasbord en de
nieuwsbrief u op de hoogte. Naast dit allen kunt u ook altijd een afspraak
maken om langs te komen op school.
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