OUDERBETROKKENHEID 3.0 (O.B.-3.0)
In de loop van het schooljaar hopen we het certificaat
“Ouderbetrokkenheid 3.0” te halen. Als er sprake is van O.B.-3.0, bestaat
er vermoedelijk ook een 1.0- en 2.0-versie? Dat klopt. Een korte uitleg:
O.B.-1.0 = de school zendt informatie naar ouders. Eenzijdig dus. De
inhoud van de informatie kan al gauw te eenzijdig zijn, omdat de zender
vindt dat zijn informatie nodig is voor de ander op de wijze en in de mate
waarin de zender dat heeft bedacht.
O.B.-2.0 = de school zendt informatie naar ouders, en de
ouders kunnen informatie terugzenden, waarbij er geen sprake hoeft te
zijn van interactief contact. Het gaat hierom tweezijdig zenden van
informatie. Ook hier geldt dat de inhoud van de informatie al gauw te
eenzijdig kan zijn, omdat de beide partijen slechts zenden.
O.B.-3.0 = de school en ouders hebben interactief contact met het oog
op een voor beide partijen helder doel. En dat doel is om samen er te
dienste te zijn van het kind, zodat hij of zij zo gelukkig mogelijk en hoog
mogelijk presterend op school bezig kan zijn.
In samenwerking met het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum zijn we
nu ongeveer drie jaar bezig om de kenmerken van ouderbetrokkenheid
zichtbaar te maken in de school. Ze staan op onze vernieuwde website:
https://www.oranjeschoolkatwijk.nl/pagina/436887/Ouderbetrokkenheid
+3.0
Samen met u hebben we daarbij als belangrijkste kernwaarden
vertrouwen, verantwoordelijkheid en respect gekozen die op alle criteria
van toepassing zijn
De komende maanden lichten we er steeds twee kenmerken voor u uit,
zodat u een goed beeld krijgt wat de school en de ouders onder leiding
van de Commissie Ouderbetrokkenheid 3.0 (met een aantal ouders,
leerkrachten en de directie) inmiddels hebben gedaan en bereikt.

KINDERKANTINE
Het aantal kinderen dat overblijft is sinds de herstart na de tweede golf
van de coronacrisis behoorlijk gestegen. Op verschillende dagen in de
week zijn er meer dan 30 kinderen bij de Kinderkantine. Dat is met het
huidige aantal overblijfkrachten niet meer te doen helaas. Op dagen dat
er meer dan 30 kinderen zijn die overblijven, zijn er 3 overblijfkrachten
nodig. Dat lukt meestal niet om dat rond te krijgen. Er zijn twee
oplossingen mogelijk: 1) De komende twee weken geven tussen de vier
en zes nieuwe overblijfkrachten zich op. Of 2) we dragen de
tussenschoolse opvang over aan de professionele organisatie Bambino
die qua identiteit goed bij de school past, die dan €2,75 per overblijfdag
gaat vragen in plaats van de €1,50 die we nu vragen. Als er meer
overblijfkrachten bijkomen, zal deze €1,50 sowieso nog wel ietsje
omhoog moeten. Op de meeste scholen schommelt de bijdrage van de
ouder(s) per overblijfdag tussen de 2 en 4 euro.
Kortom: wie zou de komende tijd overblijfkracht willen worden op de
Oranjeschool? U ontvangt €10,- vergoeding per overblijfdag. Graag
aanmelden door een mailtje te sturen naar Heleen.Reitsma@prohles.nl
STATIEGELDACTIE VOOR EEN NIEUW SCHOOLPLEIN
Inmiddels is de statiegeldactie met als doel ‘ons nieuwe schoolplein’ van
start gegaan. Hopelijk helpen alle kinderen mee!
SCHOENENDOOSACTIE
Groep 1 t/m 4 doen weer mee met de schoenendoosactie. Zij mogen een
schoenendoos versieren en vullen voor een kind elders in de wereld in
nare omstandigheden.
AGENDA
3 nov: Dankdag & Schoolontbijt
11 nov: Groepen 6 en 7 naar Rijksmuseum Amsterdam
16 nov: Groep 8 naar Nationaal Archief

