Nieuwsbrief 4 ( 19 oktober 2018)

Visie – Stand van zaken
Vorig schooljaar hebben we samen met u, de nieuwe visie van De Borgh, invulling gegeven.
Daarvoor zijn we op drie avonden bijeen geweest om samen van gedachten te wisselen over hoe we,
nu en in de toekomst, het onderwijs aan onze kinderen zo sterk mogelijk maken.
In dit hele proces vervult medezeggenschapsraad van de school een belangrijke rol.
Het team van De Borgh zit ondertussen niet stil. Op onderwijskundig gebied zetten we steeds nieuwe
stappen. Voor dit schooljaar staan de volgende onderwerpen op de agenda:
- Teamontwikkeling. We hebben immers drie nieuwe collega’s die ingewerkt moeten worden
en die zelf hun eigen bagage en talenten meenemen in ons team.
De collega’s van peuterspeelschool en de buitenschoolse opvang horen daar ook bij.
(Pijler 4: Vormen van een IKC)
- Voortzetting uitvoering en verdieping van de Kernconcepten
(Pijler 3: Integratie van kennis en vaardigheden.)
- Het voeren van leergesprekken met de leerlingen, met daaraan gekoppeld en ontwikkelen
van een portfolio.
(Pijler 1: brede ontwikkeling. Pijler 2: Persoonlijke leiderschap. Kind in actie.)

Dit schooljaar zal er nog minimaal één ouderavond worden georganiseerd over de visie ontwikkeling
van de school. Ook willen we u dan de voortgang van de verbouwing laten zien.
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Verbouwing
Er komt weer schot in de verbouwing!
De muur tussen de twee lokalen aan de pleinzijde is doorgebroken. De ijzeren balk kan worden
geplaatst. Nu is al te zien te zien hoe mooi deze ruimte voor de peuterspeelschool gaat worden.

Verder zijn we druk aan de slag met de interieurontwerper. De ruimte-indeling is nu klaar en ook
voor een deel ook de inrichting. Dat betekent dat nu de diverse onderaannemers aan tafel kunnen,
zodat we met hen hun werkzaamheden kunnen bespreken.
Al met al heeft de verbouwing qua planning en vormgeving heel wat voeten in aarde. Maar…. we
willen het graag goed doen. Zo’n kans om een heel schoolgebouw opnieuw in te richten krijg je als
school namelijk niet vaak.
Daarnaast is het ook een heel mooi proces dat ons steeds weer aan het denken zet en ons alert
houdt hoe we het onderwijs aan onze leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen vormgeven.

Inspectiebezoek peuterspeelschool en groep 1 en 2
Maandag 8 oktober heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden. Doel was de zogenaamde
‘herijking van het VVE-kader’. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.
De voorschoolse educatie is de peuterspeelschool en de vroegschoolse educatie zijn de groepen 1 en
2.
Twee inspecteurs van de onderwijsinspectie zijn de hele dag op school geweest. Zij hebben
gesproken met ouders, de leerkrachten, de pedagogische medewerkers, de intern begeleider en de
directeur. Daarnaast zijn ze langdurig in de lesruimtes van de peuterspeeelschool en de groepen 1 en
2 geweest, om de lessen te observeren.
We zijn erg blij met de waardering die de onderwijsinspecteurs hebben uitgesproken. Ze zien dat we
een school in ontwikkeling zijn, maar ook al veel hebben bereikt. De samenwerking en de
kwaliteitszorg en – cultuur van de school beoordelen ze zelfs als goed. Van dit bezoek zal een rapport
worden opgesteld. Wanneer we dat rapport hebben ontvangen, dan zullen we u daarvan op de
hoogte stellen.
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Verkiezing MR
MR nieuws
Elk MR-lid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Op 1 januari 2019 eindigt mijn benoeming.
Ik heb de afgelopen drie jaar met veel plezier deelgenomen aan de MR. Veel zaken die er toe doen
zijn aan de orde geweest, waarbij de MR een belangrijke rol had. Kortom, een prachtige tijd, maar
ook goed om het stokje weer door te geven aan een andere enthousiaste ouder die graag als MR-lid
verder wil meedenken over de visie en het beleid van de school.
Niek Konings

..........OPROEP........
De MR vraagt ouders om zich verkiesbaar te stellen.
Graag ontvangen we een mailtje van ouders die belangstelling hebben op uiterlijk vrijdag 2
november.
Mailadres: mr@deborgh-hgl.nl
Zijn er meerdere gegadigden zal er een verkiezing gehouden worden.
Is er meer informatie nodig kan er gemaild worden of kunnen mensen van de MR persoonlijk worden
benaderd. Wij geven graag uitleg!
Groetjes,
Ingrid, Simone en Martha (leerkrachten)
Niek, Judith en Elsbeth (ouders)

3

5 december
5 december bezoekt de goedheiligman onze school.
Wij zijn op zoek naar gepast vervoermiddel om hem op gepaste en ludieke wijze ter verwelkomen.
Heeft een idee en/of een vervoermiddel ter beschikking?
U kunt dan contact opnemen met Martha Jansen, leerkracht van groep 1.
m.jansen@deborgh-hlg.nl

Schoolontbijt
Vrijdag 9 november gaan we weer allemaal op school ontbijten.
Uw zoon of dochter hoeft dit dan dus niet thuis te doen. We gaan er weer een gezellige maaltijd van
maken. De ontbijtspullen worden geleverd door Nationaal Schoolontbijt.
Naast het gezellig samen eten, willen we kinderen er ook bewust van maken dat een gezond ontbijt
een goede start van de dag is.

St. Maarten optocht
Ook dit jaar organiseert de Ouderraad weer een Sint Maarten optocht.
Deze zal woensdag 7 november plaatsvinden tussen 19.00 uur en 19.30 uur.
Nadere informatie volgt nog, maar u kunt datum en tijd alvast in uw agenda reserveren.

Volgende Nieuwsbrief:

9 november 2018

4

