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Voorwoord
Door Leonoor Sleijser
De laatste weken van het schooljaar zijn ingegaan. Dit zijn
altijd hectische weken. De afsluiting van het schooljaar
vraagt altijd veel van de collega’s. De evaluaties, OPP’s,
rapporten schrijven etc, maar ook de voorbereidingen van
het nieuwe schooljaar vraagt de nodige inspanning. We
kijken ernaar uit om elkaar eindelijk weer live te spreken
tijdens de OPP gesprekken. Corona lijkt nu heel ver weg,
maar ik realiseer mij dat de vorige oudergesprekken nog
online waren.
Toch wil ik in deze nieuwsbrief mijn waardering uitspreken
naar alle collega’s. Ondanks de hectische weken, wordt er
ook veel gevraagd met betrekking tot extra activiteiten als
gevolg van het verbeterplan (zie ook later in de nieuwsbrief).
Ik zie dat de collega’s echt hun schouders eronder zetten en
maken dat we al heel veel zaken op de rit hebben! Daar ben
ik echt trots op!

Agenda
6-6 Tweede Pinksterdag
14-6 Schoolreis
15-6 Werkdrukverminderingsdag,
leerlingen vrij
19-6 Vaderdag
20-6 Koffieochtend
28-6 Oudergespreksavond
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Samen beter, beter samen!
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Mededelingen Personeel
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft
kunnen lezen, heeft juf Babs ons verlaten.
De vervanging bleek gelukkig niet moeilijk.
Omdat juf Diane ons erg miste nadat zij ons
verlaten had, heeft zij dus besloten weer
terug te keren op de Duinpieper en daar zijn
wij natuurlijk heel blij mee!

Vervoersverklaringen 2022-2023
Deze kunt u aanvragen bij:
Silvia Spierenburg-Leenders
sspierenburg@resonansonderwijs.nl

Verbeterplan
Op 16 mei was de informatieavond voor alle
ouders op school. Het bestuur heeft kort het
inspectierapport toegelicht en vervolgens
hebben wij het verbeterplan gepresenteerd.
De presentatie van dit plan wordt als bijlage
toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Ik kan mij
voorstellen dat dit de nodige vragen oproept.
Schroom niet en maak een afspraak met
Leonoor.
Ondertussen zijn al veel activiteiten vanuit
het verbeterplan ingezet. Zo hebben we
diverse nieuwe methoden aangeschaft waar
we het volgend schooljaar mee gaan werken:
KIM (aanvankelijk lezen), Estafette
(voortgezet lezen) en Pennenstreken
(schrijfmethode). Ook de nieuwe
rekenmethode ‘Rekenroute’ voor leerroute 4
ligt klaar. Ondertussen zijn wij bezig de
leerlijnen te herschrijven, aangepast aan de
nieuwe methoden. Zo kunnen we direct na
de zomervakantie een goede start maken
met de nieuwe methoden.

Eind mei hebben we een studiebijeenkomst
gehad waarin we het instructiemodel (EDI)
dat wij op school hanteren, nog meer
Duinpieperproef hebben gemaakt. De
vertaalslag naar onze doelgroep kan
daardoor goed gemaakt worden. In de
klassen wordt nu explicieter gewerkt met de
doelen waar kinderen aan werken. Ook onze
kijkwijzer voor klassenbezoeken is
aangepast. Zo hebben we met elkaar
duidelijk waar een goede les aan moet
voldoen. De lesbezoeken zullen volgend
schooljaar structureel worden ingezet. Tot
de zomervakantie proberen we natuurlijk
ook al bezoeken in te plannen. Zo houden
we elkaar scherp!
Het CVB heeft twee ochtenden begeleiding
gehad met betrekking tot het OPP. De OPP’s
zijn bekeken en een kleine aanpassing is
gedaan. Deze zult u terug zien straks bij de
OPP gesprekken. Deze aanpassing helpt ons
om het OPP meer als sturend document te
gaan inzetten.

Vrije dagen
Schooljaar 2022-2023
Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie 24 oktober 2022 t/m 28
oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6
januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 t/m 3
maart 2023
Paasweekend 7 april 2023 en 10 april 2023
Meivakantie 24 april 2023 t/m 5 mei 2023
(incl. Konings- en Bevrijdingsdag)
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli 2023 t/m 18 augustus
2023
Studiedagen
vrijdag 19 augustus 2022 (in startweek
personeel)
maandag 22 augustus 2022
(start schooljaar)
maandag 31 oktober 2022
donderdag 12 januari 2023
dinsdag 21 maart 2023
donderdag 20 april 2023
De data van de studiedagen zijn zodanig
gepland, dat zij synchroon lopen aan het
verbetertraject en het opbrengst- en
handelingsgericht werken. Om goed te kunnen
starten is er zowel in de startweek (als er nog
geen school is voor de kinderen) én de eerste
schooldag een studiedag gepland.

Roostervrije dagen
dinsdag 13 september 2022
donderdag 17 november 2022
donderdag 13 januari 2023
dinsdag 30 mei 2023
Studiebijeenkomsten
(15.30 - 17.30uur)
Dinsdag 20 september 2022
Donderdag 24 november 2022
Dinsdag 31 januari 2023
Donderdag 30 maart 2023

De volgende koffieochtend is op:
vrijdag 20 juni van 8.30 – 9.30 uur!
Hier zal o.a. aandacht besteed worden aan:
De stand van zaken met betrekking tot het
verbeterplan en eventuele vragen die u zelf heeft.

Vacature
Ouderlid Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR)
Het beleid van de stichting Resonans, waartoe
onze school behoort, wordt getoetst door de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR Resonans). De GMR Resonans bestaat uit
een afvaardiging van de scholen binnen de stichting
en vergadert ongeveer 6x per jaar. Vanuit iedere
school is er plaats voor een personeelslid en een
ouderlid om zitting te nemen in de GMR.
Namens het personeel heeft Ester Tetteroo
(Duinpieper) zitting in de GMR.
Vanuit de ouders heeft Henk Hartgrink (Het Duin)
de afgelopen jaren deze functie vervuld. Met het
afronden van het VSO van zijn dochter zal hij aan
het eind van dit schooljaar de GMR verlaten. Er
ontstaat derhalve een vacature voor een ouder om
zitting te nemen in de GMR. Mocht u daarin
geïnteresseerd zijn of daar vragen over hebben,
dan kunt u dat doen via h.hartgrink@online.nl
Met vriendelijke groet
Henk Hartgrink
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