
 

 

 

 

WINGERDBERICHT 10 - SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Agenda 
 

Woensdag 15 januari Inloop groep 3 en 4 

Woensdag  22 en 29 januari Talentenworkshops groep 5 t/m 8 

Vrijdag  24 januari Talentenworkshop groep 1 t/m 4 

Woensdag  5 februari Inloop groep 5 en 6 

Vrijdag  7 februari Rapport 

Maandag 10 februari Alle leerlingen vrij, team analyseert toetsen 

Donderdag en 

Dinsdag 

13 en 18 februari Gespreksavonden 

Vrijdag 14 februari Werkochtend groep 1 t/m 3, deze leerlingen zijn vrij 

Woensdag  19 februari Inloop groep 7 en 8 

Vrijdag  21 februari Studiedag team met hele Stichting, alle leerlingen zijn vrij 

Maandag t/m 

vrijdag 

24 t/m 28 

februari 

Voorjaarsvakantie 

Woensdag  18 maart, 8 april 

en 22 april 

Inloop in groep 3 en 4 op 18 maart 

Inloop in groep 5 en 6 op 8 april 

Inloop in groep 7 en 8 op 22 april 

 

Nieuwsberichten 
 

Beste wensen voor 2020 
Namens het team wil ik graag iedereen een goed en gezegend 2020 toewensen.  
 
Staking 
Het team heeft er unaniem voor gekozen om te gaan staken op donderdag 30 en vrijdag 31 
januari. De school is dan dicht. 
Aanstaande dinsdag wordt de staking ook besproken met de bestuurder en de andere directeuren. 
Mogelijk komt hier nog nadere informatie uit. We houden u op de hoogte.  
 
Communicatie met ouders 
De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het verbeteren van de communicatie met 

ouders. Na het afnemen van een korte vragenlijst waarin u feedback hebt kunnen geven zijn we 

aan de slag gegaan om dit te verbeteren.  Wat heeft u hiervan kunnen merken? 

 

1. Er is een nieuwe website ontwikkeld die up-to-date is. Hier  staan bijvoorbeeld (oude) 

nieuwsbrieven op en een eenduidige digitale jaarplanning.  

2. Activiteiten worden nu tijdig(er) aangegeven. 

 

 

 



 

 

3. Ouders kunnen voor de gespreksavonden nu zelf hun voorkeur voor avond en tijd 

aangeven.  

4. We hebben duidelijk gemaakt in de nieuwsbrief dat er, vanwege het ontbreken van de 

naam van de ouder, helaas niet in alle gevallen een terugkoppeling kon worden gegeven.  

5. De ouders die zich hebben opgegeven voor ouderhulpactiviteiten hebben hier ene 

terugkoppeling van gekregen. 

6. Het team heeft afspraken gemaakt voor wat betreft het gebruik van Klasbord en het 

Wingerdbericht. 

7. Alle groepen plaatsen een uniforme agenda op Klasbord waarin een overzicht staat van de 

activiteiten voor de week erop.  

8. Het team heeft een uniform format voor alle groepen ontwikkeld voor de 

gespreksavonden. 

9. Er is een protocol ontwikkeld voor de aanmelding van nieuwe leerlingen. 

10. Het team heeft schoolafspraken gemaakt over bijvoorbeeld het gebruik van chromebooks 

(tijdsduur), de registratie van toetsen van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en het 

meegeven van toetsen. 

11. De inloopmomenten in de groep 3 t/m 8 zijn weer ingevoerd. 

12. Het team heeft elkaar feedback gegeven om de communicatie te verbeteren.  

 

Dit zijn in grote lijnen de acties die zijn uitgezet om de communicatie met u te verbeteren.  

U kunt een reactie geven op dit bericht door op de volgende link te klikken: 

 

https://forms.gle/xdLcytK9SxVw3VKP9 

 

In de korte vragenlijst die u te zien krijgt  (bestaande uit 2 vragen) kunt u aangeven waar u 

tevreden over bent en of u nog aanvullende verbeteringen kunt benoemen.   

    

Er staan nog een aantal actiepunten voor de komende periode gepland. Zo voeren we Parro (een 

soort Klasbord) in. Dit zal iets laten worden dan gepland, namelijk in week 4 of week 5. Er zullen 

ook een aantal inloopmomenten worden gepland aan het begin of einde van de morgen of dag, 

waarin bepaalde onderwerpen ingebracht kunnen worden door u of het team om met elkaar te 

bespreken. Dit onder het genot van een kopje koffie of thee.  
 

Het team gaat nu aan de slag met het volgende speerpunt uit het jaarplan. Uiteraard blijft de 

communicatie met u belangrijk.  

 

De werkgroep: Astrid, Majorie, Arjan, Ellen en Mirande 

 

Huiswerk 
Gisteren is het huiswerkbeleid opnieuw besproken binnen de bouw. Er worden een aantal 
aanpassingen gemaakt. Hierin is ook het protocol opgenomen voor ouders. Uw kinderen kunnen 
uw steun goed gebruiken bij het maken en het leren van het huiswerk. In het protocol staat 
beschreven wat u hieraan kan bijdragen.  
 
Het beleid zal eerst nog worden voorgelegd aan medezeggenschapsraad.  
 
 

https://forms.gle/xdLcytK9SxVw3VKP9


 

 

Inloopmiddagen (herinnering) 

Vanaf januari plannen we de inloopmiddagen weer in. Het doel van de inloopmomenten is dat u te 

weten komt wat u kind leert op school. Uw kind kan schriften, werkboeken en vanaf groep 5 het 

werk op het chromebook laten zien. Uit onderzoek blijkt dat betrokkenheid van ouders een erg 

belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Het betreft de woensdagen, de 

inlooptijd is vanaf 12.15 uur tot 12.30 uur. De leerkrachten zijn beschikbaar voor eenvoudige 

vragen. Voor ‘moeilijke’ vragen kunt u een afspraak maken met de leerkracht. 

 

Groep 3 en 4: 15 januari en 18 maart 

Groep 5 en 6: 5 februari en 8 april 

Groep 7 en 8: 19 februari en 22 april 

 
Vacatures 

Mogelijk heeft u al gehoord van de zwangerschap van juf Susan Bronsvoort? Het is gelukt om een 

vervanger te vinden voor haar lesdagen op donderdag en vrijdagmorgen in groep drie en voor de 

vrijdagmiddag in groep 6. We zijn erg blij met de komst van juf Ellen Bos. Zij heef ook vorig jaar al 

gewerkt in groep 3. 

 

De instroomgroep (4-jarigen) zal starten op maandag 2 maart. De selectie van brieven heeft 

inmiddels plaatsgevonden. De gesprekken worden in week 3 of week 4 gevoerd met de 

kandidaten.  

  

 


