Extra brief november 2019

Beste ouders van Aan Boord,
Naar aanleiding van de MR vergadering van afgelopen 19 november jongstleden, informeer ik u hierbij
over de uitkomsten. De MR heeft, zoals u wellicht heeft gemerkt aan de factuur van WIS-collect
ingestemd met de verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag voor de vrijwillige bijdrage
stond al jaren stil, terwijl de prijzen voor activiteiten wel werden verhoogd. De huidige situatie voor de
vrijwillige bijdrage is €32,50 voor het eerste kind en €27,50 voor elk volgend kind. Voor leerlingen die
na de kerstvakantie komen zijn de bedragen €25,/€20,-. Voor leerlingen die tussen 1 mei en de
zomervakantie op school komen wordt geen vrijwillige bijdrage gevraagd. Waaraan wordt de vrijwillige
bijdrage besteed ? Er wordt een bijdrage geleverd aan de vieringen rondom de christelijke feestdagen,
het schoolfeest, maar ook voor Sinterklaas, vader/moederdag, de sporttoernooien, de
voorleeswedstrijd, het afscheid van groep 8, het vervoer van en naar excursies etc. Heeft u aanvullend
vragen ? Stel ze gerust.
Ook heeft de MR ingestemd met het voorstel om een aantal leerlingen van groep 1 na de kerstvakantie
door te schuiven naar groep 2. De huidige ontwikkeling laat zien dat de school groeiende is. Ook in het
nieuwe jaar komen er weer leerlingen bij in groep 1. De groepsgrootte van eindigt ver boven de 30,
terwijl groep 2 klein blijft met 17 leerlingen. Door de oudste leerlingen van groep 1 door te schuiven
ontstaat er meer evenwicht in de groepen. De betreffende leerlingen blijven leerlingen van groep 1.
Aan het einde van dit schooljaar worden zij leerlingen van groep 2. Juf Ineke of juf Marieke heeft
inmiddels contact opgenomen met de betreffende ouders. Ook voor deze alinea geldt: heeft u vragen,
stel ze gerust.
Onderstaande afbeeldingen zijn de samenvattingen van de uitgezette vragenlijsten. De respons was
bij de leerlingen en het team 100%. 61% van de gezinnen heeft hem ingevuld, hiermee hebben we een
mooi overzicht van de tevredenheidsonderzoeken. Onderaan de afbeelding volgt een conclusie. De
norm ligt op 3. Ik begin bij de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Zij zijn immers mede-eigenaar
en kunnen heel goed aangeven waar ze staan en wat ze eventueel nog nodig hebben om de volgende
stap te kunnen maken.

Score leerlingen:

Als aandachtspunten geven onze leerlingen mee:

Score ouders:

Als aandachtspunten geven ouders mee:

Score teamleden:

Aandachtspunten vanuit het team:

Voor alle aandachtspunten geldt dat ik ze heb opgenomen in het schoolplan voor de komende vier
jaren. Ondanks de verbeterpunten, die er altijd zullen zijn ben ik blij met de feedback. Het geeft aan
dat we als school op de goede weg zijn om het juiste te doen voor onze leerlingen.
Het schoolplan wordt als het goed is vastgesteld op 3 december aanstaande.
Op 5 december is het feest. De sint commissie heeft mij gevraagd onderstaande tekst op te nemen in
deze brief.

Wat moet u weten over dit feest?
De aankomst van Sint en zijn Pieten is in de ochtend.
Uw kind mag de jas aanhouden en eerst even naar de klas gaan.
Wanneer u ook wilt genieten van de aankomst, dan kunt u buiten wachten. (U hoort dan nog waar)
Rond 8.45 uur zal de aankomst plaats vinden.
De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 brengen voor schooltijd hun gedicht en surprise in de
klas en gaan daarna naar buiten.
Die dag blijven we met zijn allen tot 15.15 uur op school. Ook tussen de middag. Zowel voor de kleine
pauze als voor de lunchpauze hoeft uw kind niets mee te nemen. Dat wordt door school verzorgd. Dus
u hoeft niets mee te geven aan uw kind!
Voor de groepen 1 t/m 4 is er een spelcircuit rond het thema Sint en Piet.
De groepen 5 t/m 8 gaan gedichten voorlezen en surprises bewonderen.
In de middag heeft elke groep een eigen programma.
Om 15.15 uur is deze feestelijke schooldag voorbij.
We hopen op een prachtig feest, op 5 december!

Met vriendelijke groet,
Ada Tiemes
directeur PCB Aan Boord

