Nieuwsflits November
Gedragsobservatielijst Kanvas
Twee keer per jaar nemen we de gedragsobservatielijst Kanvas af, die bij
de Kanjertraining hoort. De belangrijkste vragen hierbij zijn
samenvattend: “Zit het kind goed in het vel?” en “Vertoont het
doorgaans gewenst gedrag of laat het kind te veel ongewenst gedrag
zien?” Als hierin iets opvalt, gaan we er mee aan de slag.

Leerlingenpanel
Op donderdagmiddag 10 november komen de
klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 weer bij elkaar voor
het leerlingenpanel.

Ouderportaal open
Het ouderportaal staat voor het eerst open van dinsdag 8 t/m vrijdag 18
november. U kunt vanaf groep 3 kennisnemen van de leerresultaten van
uw kind tot nu toe. Groep 3 en 4 hebben nog niet veel cijfers overigens.
Het is mogelijk dat er een stevige onvoldoende tussen staat. Gemiddeld
met andere cijfers kan het nog wel steeds voldoende zijn.
Een onvoldoende kan wel een goede aanleiding zijn om een afspraak te
maken met de leerkracht(en) van uw kind.

Inloggen in het ouderportaal
1. U gaat naar de inlogpagina van het ouderportaal. De link hiervoor
vindt u op onze website https://www.oranjeschoolkatwijk.nl/ in het blok
“Inloggen”.
2. Klik op het woord “Ouderportaal Parnassys”.

3. Log met de dezelfde gegevens in als u voor Parro gebruikt. (Uw
gebruikersnaam is het bij ons bekende mailadres en het wachtwoord
weet u zelf als het goed is. Weet u het wachtwoord niet meer, dan klikt u
op “Wachtwoord vergeten”.)

10-minuten-gesprekken
De eerste 10-minutengesprekken worden gehouden in de week van 14
november. U krijgt binnenkort een uitnodiging om een afspraak te
maken met de groepsleerkracht(en).

Sinterklaas
De nazomerdagen zijn net “afgesloten” en daar-is-ie-weer: Sinterklaas.
De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar op zaterdag 12 november
2022 en dat zal zijn in Nederland in Hellevoetsluis.
Op school worden de lootjes bij groep 5 t/m 8 getrokken op vrijdag 18
november en mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen zetten
op woensdag 23 november.

Studieochtend
Op woensdagmorgen 30 november is er een studieochtend voor het hele
team. De kinderen zijn dan vrij. Op school gaan de leerkrachten van
groep 1 en 2 het met elkaar hebben over de gezamenlijke manier van
werken met kleuters en groep 3 t/m 8 verkent de mogelijkheden voor
het zogeheten thematisch werken voor de toekomst.

Enquete Ouderbetrokkenheid 3.0
De activiteit aan het begin van het schooljaar met leerlingen en ouders
werd wisselend beleefd. Daarom zullen we hoogstwaarschijnlijk volgend
schooljaar dit verderop in het jaar houden. Mogelijk gekoppeld aan een
project op school of in de vorm van een nieuwjaarsreceptie begin januari.
Driekwart van de ouders vond het tijdstip van de startgesprekken OK,
maar daar moeten we dan weer wel voldoende tijd voor vinden onder

schooltijd. (Dat de kinderen ook weer niet te veel vrij zijn in
schoolweken.)
Een grote meerderheid vond dat het eigen kind voldoende aan het
woord is geweest tijdens het startgesprek.
Een grote meerderheid heeft tijdens het gesprek verwachtingen en
bijzonderheden aan kunnen geven.
Tijdens het startgesprek heeft vrijwel iedereen aan kunnen geven hoe
vaak contact tussen de leerkracht(en) de ouder(s) gewenst wordt.
Zo’n 80% van de ouders vindt dat de ouders voldoende betrokken wordt
bij de gang van zaken en de ontwikkelingen op school. Niemand vond
dat onvoldoende en 20% heeft er nog iets als toelichting bij geschreven.
Vrijwel alle ouders voelen zich welkom op school.
Zo’n 80% van de ouders vindt de samenwerking met school om het kind
verder te helpen in het leven goed. Vijf procent ervaart onvoldoende
samenwerking en 15% vindt iets anders.
Een grote meerderheid vindt dat we elkaar goed op de hoogte houden
van de bijzonderheden over het kind.
Iets meer dan een kwart van de ouders zou naar een koffieochtend op
school over opvoeding en onderwijs gaan. De helft zou wel gaan als het
onderwerp maar aansprekend genoeg is en verschillende ouders hebben
hiervoor suggesties aangereikt.
Zo’n 85% van de ouders vindt 5 studiedagen per schooljaar acceptabel.
Een enkele ouder gaf daarbij aan dat men het een fijn idee vond dat het
team d.m.v. de studiedagen aangeeft dat de school de kwaliteit van het
onderwijs graag zo hoog mogelijk wil krijgen. En dat is de spijker op z’n
kop.
Bedankt voor uw bijdrage en we gaan uw suggesties nog eens goed
bestuderen met elkaar en bekijken of er nog verbetering mogelijk is.

