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Voorwoord
Door Leonoor Sleijser
Inmiddels zit de eerste week erop, fijn om alle kinderen weer
op school te mogen ontvangen!
Het was voor veel kinderen even wennen in een nieuwe klas
met nieuwe juffen en meesters. Maar wat fijn om iedereen
weer te zien. Het is genieten om te zien hoe kinderen weer
heel blij zijn om naar school te gaan. Ook bij de kinderen die
het even heel spannend vonden zag ik snel een glimlach
verschijnen. Er heerst een ontspannen en gezellige sfeer. Een
erg prettig begin van het schooljaar, een mooie basis voor de
komende periode.
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Met vriendelijke groet,
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Mededelingen Personeel
Het was een hele puzzel om de formatie rond
te krijgen dit schooljaar. Net als andere
scholen is het niet makkelijk alle vacatures
op te vullen. Ook voor ons is nog niet alles
rond, maar we hebben gelukkig wel door
inzet van invallers en extra inzet van ons
eigen personeel alles rond kunnen krijgen
voor de start van het schooljaar. Komende
week zullen opnieuw vacatures uitgezet
worden en hopen we dat we alsnog alles
kunnen invullen.
Ook is de inzet van de ambulante jeugdhulp
gelukt. Op alle dagen (behalve woensdag) is
er ambulante jeugdhulp op school aanwezig.
Daarnaast hebben we ook collega’s ingezet
op de begeleiding van met name nieuwe
collega’s. Wij vinden het erg belangrijk dat
zij goed begeleid worden, waardoor we hen
ook kunnen behouden.

Koffieochtend
Wij zijn bezig met de invulling van de
koffieochtenden. Zo weten we al dat Lizzy
van Zalingen vanuit VoorIeder1 zal
aansluiten bij één van onze koffieochtenden.
Ook met de fysiotherapeuten zijn we in
overleg om tijdens een ochtend te komen
vertellen over hun werkzaamheden op de
Duinpieper en adviezen die zij kunnen geven
met betrekking tot hun vakgebied.
Omdat wij graag willen weten welke ideeën,
suggesties er leven bij u als ouder, wil ik u
vragen om dit naar ons te mailen naar:
sspierenburg@resonansonderwijs.nl
Wij gaan dan kijken of wij dit voor dit
schooljaar kunnen gaan inplannen.

Schrijf alvast in uw agenda:
De volgende koffieochtend is op:
Vrijdag 16 september van 08.30 – 9.30 uur
Hier zal o.a. aandacht worden besteed aan:
Start schooljaar en het belang van de Gouden weken
Delen van suggesties/ ideeën
Wat verder ter tafel komt
Maar het is vooral een plek om elkaar te ontmoeten

Verbeterplan
Zoals u weet zijn wij op school hard bezig
met een verbetertraject naar aanleiding van
het onderzoek dat de inspectie van het
onderwijs op de Duinpieper heeft uitgevoerd.
Wij houden u ook dit schooljaar maandelijks
op de hoogte van de ontwikkelingen
hieromtrent.
In onze startweek (voor de leerlingen de
laatste vakantieweek) hebben we een aantal
stappen gezet vanuit het verbeterplan. Ook
tijdens de zomervakantie zijn er nog
werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van
de invoering van onze nieuwe leerlijnen,
zodat we een goede start konden maken
met het nieuwe schooljaar.
Zo zijn de leerlijnen rekenen en taal
aangepast aan de nieuwe methoden die dit
schooljaar geïmplementeerd worden. Vanuit
deze leerlijnen worden de nieuwe
groepsplannen gemaakt. In de werkplannen
die u in oktober zult meekrijgen zijn deze
nieuwe leerlijnen te zien. Op de
informatieavond op 14 september zullen we
u de nieuwe methoden ook laten zien.
Tijdens de eerste studiedag die wij hebben
gehad, hadden wij een drietal onderwerpen
op de agenda:
-

Opfrissen waar we voor staan en gaan
Concretiseren goed onderwijs op de
Duinpieper
Afspraken professionele werk- en
verbetercultuur

Met het hele team hebben we stilgestaan
over hoe we de verbeterslag met elkaar
gaan vormgeven. Hoe we van en met elkaar
leren. Al met al een zeer positieve dag dat
we hebben afgesloten met een teamuitje!
Onze tweede studiedag stond in het teken
van het maken van groepsplannen. Hierin is
iedereen meegenomen met betrekking tot
een gezamenlijke aanpak, het leggen van de
relatie van de plannen met de
ontwikkelingsperspectieven en hoe we de
vertaling naar het handelen in de klas gaan
vormgeven.
We zijn ons verbeterplan weer aan het
evalueren met de CVB, waarna we in
september weer een monitoringsgesprek
hebben met het bestuur.
We zien dat we al heel veel stappen hebben
gemaakt en dat we een goede start hebben
gemaakt met de nieuwe methoden.
Natuurlijk zullen er ook nog veel vragen op
ons pad komen met betrekking tot de
nieuwe methoden, maar daar zullen we met
elkaar aanpassingen in doen. We weten dat
de methoden vooral zijn gemaakt voor het
reguliere onderwijs en dat wij aanpassingen
zullen moeten doen om het voor onze
leerlingen behapbaar te maken.
We zullen zeker nog een ouderavond
plannen in oktober/ november om u op de
hoogte te stellen van de ontwikkelingen met
betrekking tot ons verbeterplan. Daarnaast
kunt u natuurlijk altijd een afspraak met
Leonoor Sleijser maken wanneer u daar zelf
al eerder behoefte aan heeft.

Leerlingenvervoer
Sinds de start van het schooljaar ervaren wij
veel problemen met het taxivervoer. De
taxi’s komen te laat (of niet) bij de start
en/of eind van de schooldag. Het is
belangrijk dat u als ouder hierover uw
klachten indient bij het taxivervoersbedrijf
en/ of gemeente. Ook wij proberen contact
te leggen met het vervoersbedrijf, maar dit
lukt zeer moeizaam. Ook hebben wij contact
met de gemeente en leggen we de
problemen neer.
Wij hopen dat de problemen snel opgelost
gaan worden, want dit is zo vervelend!

Let op!
Wilt u erop letten dat u uw auto binnen de
breng- en haaltijden niet parkeert op de
speciale taxi parkeervakken? Deze zijn namelijk
uitsluitend bestemd voor de taxi’s.

KWINK
Sociaal emotioneel leren
met de methode Kwink.
Wij werken sinds vorig schooljaar met deze
nieuwe methode binnen de Duinpieper. De
methode heet: Kwink.
Vorig schooljaar waren we alles aan het
uitproberen in de klas en vanaf dit
schooljaar volgen wij de officiële
jaarplanning en komen alle onderdelen aan
bod.
De eerste weken staan in het teken van
groepsvorming en noemen wij bij Kwink: De
Gouden weken.

Er ligt dan extra nadruk op het vormen van
een nieuwe groep met elkaar. We moeten
elkaar leren kennen, wennen aan elkaar en
weten welke regels hebben we eigenlijk in
de groep?
Wat we vooral belangrijk vinden is dat we
één taal spreken binnen de school en
daarom is de thuissituatie erbij betrekken
ook belangrijk. We gaan vaker informatie
met jullie delen in de nieuwsbrief over wat
we gaan leren of geleerd hebben met Kwink.
Op de volgende pagina’s vind u extra
informatie, zodat jullie als ouders/verzorgers
op de hoogte zijn en het hier ook thuis over
kunnen hebben met de kinderen.
Veel plezier.

Geef me de 5
De vakantie was even wennen en nu is het
weer omschakelen naar de dagelijkse gang
van zaken. Dat betekent meestal:
weerstand.
In de bijlage vind u een whitepaper met
gratis tips waarmee je jouw kind op weg
kunt helpen naar een goede start na een
vakantie. Tip 6 is voor jou!

NB: de tips gaan over de overgang van
vakantie naar school, maar je kunt ze
natuurlijk gebruiken bij elke andere vorm
van daginvulling die weer start na een
vakantie. Maak het op maat!
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