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AGENDA
Activiteiten:
12 juni t/m 15 juni
14 t/m 16 juni
18 juni
22 juni
27 juni
27 juni
29 juni

Avondvierdaagse
Kamp groep 8
Vaderdag
Koffieochtend 9.30 uur - 10.30 uur
OMR vergadering
School start om 9.30 uur
Afsluiting thema gezondheid 16.00 uur - 17.00 uur

Uitkomsten tevredenheidspeilingen
In de afgelopen periode zijn er peilingen gehouden onder de leerlingen, de ouders en de leerkrachten.
Wij zijn blij met de verhoogde mate van tevredenheid bij de leerlingen de ouders en de
medewerkers. Wat gebeurt er nu met deze resultaten? U wordt in deze nieuwsbrief in grote lijnen op de
hoogte gebracht. De resultaten van de peiling onder de leerlingen wordt besproken in de
leerlingenraad. En het team bespreekt ook de uitkomst van de medewerkers peiling met elkaar. Daarna
worden de belangrijkste verbeterpunten meegenomen in de plannen voor het komende jaar. Op de
informatieavonden aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen we hier ook bij stil staan en u op de
hoogte brengen van waar we mee aan de slag willen. In het kort lichten we alvast wat punten toe:
De ouders die de tevredenheidspeiling hebben ingevuld geven aan dat ze tevreden zijn over de school en
dat ze tevreden zijn met het ingezette beleid door de directie en de leerkrachten. Ten opzichte van de
vorige peiling in 2015 is de tevredenheid gestegen. Ouders zijn vooral tevreden over de vorderingen van
de kinderen, de sfeer op school, de normen en waarden die uitgedragen worden en de inrichting van het
gebouw. Ook de omgang van de leerkrachten met de kinderen worden door het grootste deel als positief
gezien, evenals de aanpak van het pestgedrag. De mate waarin naar ouders wordt geluisterd, de
vakbekwaamheid, inzet en motivatie wordt ook als positief gezien door de meeste ouders. Als
aandachtspunten worden genoemd: de begeleiding aan kinderen met bijzondere hulpvragen, de
speelmogelijkheden op het plein, de aandacht voor creatieve vakken en de sociaal emotionele
ontwikkeling, het ICT-onderwijs en de planning van activiteiten.
Ook de leerlingen uit de groepen 5-8 geven aan dat ze tevreden zijn. Zij geven aan dat een groot deel van
de ouders ook positief is over de school. Ze zijn tevreden over het feit dat er nauwelijks gepest wordt, dat
ze zich prettig voelen in de groep, dat ze veel leren en dat ze goede contacten hebben met vriendjes en
vriendinnetjes. De schoolregels zijn duidelijk en het werken met de computer/tablet vinden ze leuk. De
tekenlessen en gymlessen worden gewaardeerd. Als aandachtspunten worden hier genoemd hulp bij het
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oplossen van ruzies, meer rustmomenten in de klas, aandacht voor leukere taal- en aardrijkskundelessen
en de extra hulp en aandacht bij als iets moeilijk gevonden wordt.
Mooi om te zien dat we als team al met een aantal van deze zaken aan de slag zijn gegaan en dat we als
ouders en school dezelfde aandachtspunten zien. We zijn dus op de goede weg!

Oproep nieuwe ouderraadsleden
Wij zijn vanaf het schooljaar 2017/2018 op zoek naar nieuwe ouderraadsleden. Wij bieden
ondersteuning aan het team van leerkrachten bij allerlei activiteiten op school, je kunt hierbij onder
andere denken aan kerst, Pasen, open dag, schoolfotograaf, Koningsspelen, wandelvierdaagse enz. Het
is een leuke manier om actief betrokken te zijn bij de school van je kind(eren). Wij vergaderen zo'n 8
keer per jaar. Aan het begin van elk schooljaar worden de taken verdeeld (elke functie is in principe voor
de duur van 3 jaar).
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten, spreek een van ons gerust aan, de huidige leden
zijn Saskia Goerres, Marleen Lammers, Klazina Hart, Johanna Talsma, Neeltje Lintveld, José Bergsma,
Kelly de Reus of Louise Jaspers Faijer. Mailen kan natuurlijk ook ouderraad.tweespan@gmail.com
We verheugen ons op de nieuwe aanmeldingen!
Hartelijke groet, Ouderraad Tweespan

Werkplezier!
U heeft er vast al meer over gehoord en gezien, er is veel aandacht in de media over de hoeveelheid
werk en het lagere salaris voor leerkrachten in het basisonderwijs. Er is al een tekort aan
basisschoolleerkrachten en dat tekort wordt op deze wijze snel groter. De overheidsregels die leiden tot
werkdruk en een lage beloning in het basisonderwijs zorgen ervoor dat steeds minder studenten kiezen
voor het basisonderwijs. Tot nu toe hebben we het in onze school gelukkig grotendeels voor elkaar
kunnen krijgen om vervanging te vinden bijvoorbeeld bij ziekte. Maar ook wij verwachten op redelijk
korte termijn problemen.
Een van de andere problemen is dat de leerkrachten in verhouding veel tijd besteden aan
administratieve werkzaamheden. En dat is, net zoals we in de zorgsector veel horen, niet waar de
professional voor gekozen heeft. De leerkracht wil zich bezighouden met de leerlingen en het lesgeven!
Binnen de scholen van Gearhing vinden we dat de leerkracht niet door regels, protocollen en
beleidsstukken geregeerd moeten worden maar vooral als professional veel eigen ruimte moet hebben
om hierin keuzes te maken. Er is een werkgroep voor leerkrachten en andere Gearhing medewerkers
waarin we op zoek zijn naar ‘minder werkdruk en meer werkplezier’.
Wij hebben binnen onze school in de afgelopen maanden onderzocht hoe we de hoeveelheid
administratief werk kunnen verminderen. Nog dit schooljaar gaan we aan de slag met deze nieuwe
werkwijze die leidt tot minder papierwerk. We gaan bijvoorbeeld werken zonder groepsplan en hebben
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nog een aantal aanpassingen gedaan. Deze aanpassingen leiden niet alleen tot minder administratie
maar ook tot beter onderwijs.
Het POfront, de landelijk actiegroep die opkomt voor het werkplezier in het basisonderwijs en een
betere beloning voor de leerkracht, roept op om actie te voeren. Wij hebben als team besloten om
hieraan mee te doen. Op dinsdagochtend 27 juni gaan de schooldeuren een uur later open. Er zijn dus
tijdens dit eerste uur geen lessen. Wij vragen u om uw kind (eren) thuis te houden.
De school gaat op dinsdag 27 juni in om 9.30 uur.
Wij hopen dat u ons steunt bij onze actie. U kunt de petitie tekenen!! Voor meer informatie kunt u
terecht bij de leerkracht van uw kind. U kunt meer informatie vinden over de actie op bijvoorbeeld de
volgende website https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/leraren-in-actie-voor-toekomst-onderwijs/

Afsluiting thema gezondheid
Op donderdag 29 juni sluiten we het thema gezondheid af. Onder schooltijd krijgen kinderen workshops
aangeboden. Na schooltijd, tussen 16.00 en 17.00 uur is er ruimte voor bezichtiging van het
leerlingenwerk door de school. Van harte welkom!

Koffietijd
Donderdag 22 juni van 9.30 uur tot 10.30 uur bent u welkom voor een koffie-uurtje op school. Heeft u
een onderwerp waar u vragen over wilt stellen of heeft u tips voor ons, dan kunt u dit met ons delen
tijdens dit moment. Dit keer zal interim-adjunct directeur Edo Meerholz ook aanschuiven.
Wees welkom, de deur staat open!

Gezonde school
We vinden het heel belangrijk dat onze kinderen leren hoe je gezond kunt leven. Dit schooljaar hebben
we het thema gezondheid in een project aangeboden. Daarnaast hebben we dit schooljaar al heel veel
fruit gegeten. Veel kinderen hebben geleerd dat er heel veel suikerklontjes in een pakje drinken zitten
(en dat je dus beter een flesje water mee naar school kunt nemen) en we hebben tijdens de lesdag veel
aan beweging gedaan en geleerd hoe belangrijk het is om te bewegen. Nu willen we komend schooljaar
aan de slag met het vignet gezonde school. Dit houdt in dat we de komende schooljaren de activiteiten
rondom gezondheid verder uit zullen bouwen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!
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Gevonden voorwerpen
In de centrale ruimte rechts om de hoek staat een bak waar gevonden voorwerpen in worden bewaard.
Wij laten deze spullen tot 1 juli staan, zodat iedereen kan zien of er nog iets van uw kind is
achtergebleven. Na 1 juli gaan de spullen die er dan nog liggen naar de kringloopwinkel.
Met vriendelijke groet,
Team OBS Tweespan
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