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26 juni 2019


Belangrijke data
5 jul.
9 jul.
10 jul.
11 jul.
12 jul.

musical groep 7/8
afscheid groep 8
ouder bedank high tea
wisselochtend
laatste schooldag
start zomervakantie

De laatste loodjes en dan is het gewoon alweer zomervakantie. Op school is
het nog een drukte van belang. Deze week zijn de plakboeken en portfolio’s
meegegeven. Wat fijn dat er zoveel mensen interesse hebben getoond
tijdens het inloopmoment voor de portfolio’s.
Groep 7/8 oefent en knutselt zich een slag in de rondte voor de musical, wat
ben ik benieuwd naar het resultaat volgende week. Vrijdag 5 juli mogen we
het resultaat bekijken, misschien tot dan!
Groep 8 is nu begonnen aan echt het laatste stukje van de basisschool. We
gaan ze missen volgend jaar, maar hopen dat ze vol zelfvertrouwen gaan
genieten op hun nieuwe school.
In de laatste schoolweek ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
Hartelijke groet,
Kim

Kwaliteitszorg: Inspectiebezoek Allure

Allure is onlangs bezocht door de onderwijsinspectie. Dit was in het kader van het vierjaarlijks
onderzoek en is uitgevoerd volgens de nieuwe methodiek van de onderwijsinspectie.
Groot verschil met de “oude” manier van onderzoek is dat het nu gericht is op het bestuur. Naar
aanleiding van een uitgebreid gesprek met het bestuur, wordt een aantal verificatie onderzoeken op
scholen uitgevoerd. Doel is om te bepalen of het beeld dat geschetst wordt door het bestuur terug te
zien is op de scholen. Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden met directeuren, intern begeleiders
en leden van de RvT.
Op bestuursniveau (en bij de scholen) is gekeken naar de ‘Kwaliteitszorg en de ambitie’ (Alle
activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. De
verantwoording naar ouders hoort hier ook bij).
Bij het bestuur is daarnaast gekeken naar het ‘Financieel Beheer’ en op de scholen naar het
‘Onderwijsproces’ (hieronder vallen het lesaanbod, hoe de leerkrachten de ontwikkeling van de
kinderen volgt en de kwaliteit van het lesgeven).

De bevindingen worden verwerkt in 1 gezamenlijk rapport dat (na toevoeging van een bestuurs
reactie) gepubliceerd wordt op de website van de onderwijsinspectie.
Graag delen wij de hoofdbevindingen van de inspectie:
Wat gaat goed:
● de visie ‘wie het weet mag het zeggen’ is goed terug te zien in de manier van samenwerken.
Dit is gezien bij zowel leerkrachten, directeuren als bestuur.
● er is veel ruimte om te professionaliseren en de netwerken worden goed gewaardeerd
● het bestuur communiceert in het algemeen helder en duidelijk over haar beleid, evaluaties,
plannen en ontwikkelingen
● het bestuur heeft de leeropbrengsten van de scholen goed in beeld
● het financieel beheer is in orde
Wat kan beter:
● onderwijskundige doelen meer resultaatgericht formuleren
● ouderbetrokkenheid kan op een aantal scholen nog beter vorm gegeven worden
Wat moet beter:
● meer zicht op de precieze oorzaken van tegenvallende leerresultaten door middel van
scherpere analyses
● scholen dienen duidelijker te communiceren met de ouders over de leerresultaten die
worden behaald
De inspectie gaf in de mondelinge terugkoppeling ook terug dat zij op de scholen en bij de
verschillende gesprekken erg veel enthousiasme hebben ervaren over het werken bij Allure en de
koers die de komende vier jaar ingezet gaat worden.
Een rapport waar we tevreden over kunnen zijn, met genoeg aanbevelingen om onze
onderwijskwaliteit verder te ontwikkelen en waar nodig te verbeteren.

Musical groep 7/8
Komt u ook?
Waar:
Dorpshuis
Wanneer:
5 juli
Tijd:
20.00 uur
Voor wie?
Iedereen!
Heeft u nog prijsjes voor de pauzeverloting?
U kunt deze inleveren in de teamkamer.
Alle kinderen van groep 7/8: toi,toi,toi!
Terugblik aanschuiftafel
Dinsdag 18 juni vond de aanschuiftafel plaats, er schoven 5 vaders bij ons aan!
Het was een zinvolle avond waarin we met elkaar gekeken hebben naar de uitslag van de
tevredenheidsonderzoeken van ouders en leerlingen.
Over het algemeen zijn wij heel tevreden over de uitslagen van de beide onderzoeken. De Klaverwoid
scoort als school bij het oudertevredenheidsonderzoek een 3,38. Daarmee scoort de school ruim

voldoende. De respons op de Vragenlijst was 55%: 36 van de 66 respondenten heeft de vragenlijst
ingevuld. Het responspercentage is goed, de vragenlijst werd door veel respondenten ingevuld.
Daardoor krijgt de school een heel goed beeld over de tevredenheid van ouders.
Wie zien dat het overgrote deel van de ouders tevreden is over de school, maar een enkeling is ook
niet tevreden over bepaalde zaken. In de vragenlijst was gene gelegenheid om uit te leggen
waarom/waarover u niet tevreden bent. We willen u vragen, mocht u ergens niet tevreden over zijn,
laat u het ons dan weten? Dan kunnen wij er iets mee doen.
Bent u geïnteresseerd in de tevredenheidsonderzoeken? De uitslagen van de onderzoeken zijn terug
te vinden op de website van de school: www.klaverwoid.nl
Daarnaast zijn wij in gesprek gegaan over hoe de communicatie en
samenwerking tussen school en ouders verloopt ten opzichte van de
leerontwikkeling van de leerlingen.
Hieruit kwamen de volgende (meest genoemde zaken) naar voren als tips:
● parro-app is een fijn communicatiemiddel en kan nog meer gebruikt
worden in het kader van de leerontwikkeling. Hierdoor kan je als ouders meer inspringen op
de leerdoelen die behandeld worden, datgene wat er op school wordt aangeboden/geleerd.
● Parro gebruiken als enige communicatiemiddel.
● Meer inzicht in de ontwikkeling van de kinderen buiten de Cito-periodes om zou fijn zijn,
meer online inzicht (bijv. via een soort dashboard) zou een mogelijkheid zijn.
● Voortgangsgesprekken met leerling erbij is waardevol, maar zonder leerling erbij is ander
soort gesprek. Kijken naar afwisseling, bijv. 2x met leerling, 1x zonder leerling
● In het portfolio het behalen van de leerdoelen afzetten tegen een bepaalde norm geeft meer
inzicht in leerontwikkeling.
Wij vinden het fijn om op deze manier in gesprek te gaan met ouders en vinden deze informatie ook
heel erg waardevol. Een eerste actie die we komend schooljaar ondernemen is de parro-app als hét
communicatiemiddel te gaan gebruiken. Dit betekent dat alle informatie van school via parro
verstuurd gaat worden. De maandelijkse groepsinfo’s zullen niet meer verstuurd worden, maar
komen terug via de parro-app. De nieuwsbrief blijft wel bestaan, maar wordt voortaan via parro
verstuurd.
Alle ouders die aanwezig waren tijdens de aanschuiftafel, bedankt voor het meedenken!

mr-nieuws
Naar aanleiding van de eerdere oproep in de nieuwsbrief zijn er geen aanmeldingen geweest
vanuit de ouders voor zitting in de medezeggenschapsraad. Bram Ruijter zijn termijn is
daarom verlengd met drie jaar. De termijn van juf Annemarie is ook verlengd met drie jaar.

Bedank-high-tea
Aan alle ouders, opa’s, oma’s en andere mensen die dit jaar hebben geholpen,
Op dinsdag 9 juli wordt er voor jullie een gezellige “bedank-high-tea” georganiseerd
op de Klaverwoid. Vanaf 13.15 uur staat de thee en allerlei lekkers klaar. Om 14.15
uur kunt u dan ook nog samen met ons groep 8 uitzwaaien.
Voor onze organisatie is het fijn om te weten op hoeveel mensen we ongeveer
kunnen rekenen. Er wordt een activiteit aangemaakt in de Parro-app, wilt u aangeven
of u aanwezig bent via de app?
(graag uiterlijk 5 juli)

Volgende nieuws: in de laatste schoolweek

