Nieuwsbrief
Maandag 13 november 2017
Vanuit de MR, terugkoppeling enquête informatieavond
Onlangs heeft de MR u gevraagd naar uw mening over de ouderinformatieavond. Wij wilden
graag inzicht krijgen in het hoe en waarom van de lage opkomst bij de laatste
informatieavonden. Langs deze weg willen wij u graag informeren over de uitkomsten van
deze enquête. Maar eerst nog even iets anders.
Los van de informatieavond wil de MR graag benadrukken dat, wanneer ouders vragen
hebben, de deur altijd open staat bij De Markesteen. Zoals u weet willen de leerkrachten bij
de start van de schooldag er voor de kinderen zijn, alle kinderen in de ogen kijken bij
binnenkomst in het lokaal. In de middag na de lestijd bent u als ouder van harte welkom om
binnen te lopen in de klas. De deur staat open, leerkrachten aanspreken na schooltijd op het
plein mag ook altijd. Hier wordt weinig gebruik van gemaakt, er is geen drempel om dan de
school binnen te stappen. Als u graag wat uitgebreider met de leerkracht wilt spreken, dan
kunt u vanzelfsprekend een afspraak maken dit kan via telefoon, mail of persoonlijk.
Leerkrachten willen graag weten wat er speelt. Ouderbetrokkenheid staat bij de Markesteen
hoog in het vaandel waardoor we samen het kind kunnen begeleiden in de ontwikkeling.
Allereerst is de MR zeer tevreden over het aantal reacties (in totaal 70). Uit de enquête komt
nadrukkelijk naar voren dat ouders de ouderinformatieavond waarderen. Daarbij wordt met
name het contact met de docent, het reilen en zeilen in de klas en het onderlinge contact met
ouders aangehaald als de belangrijkste aspecten. We halen er geen eenduidige verklaring
uit voor het feit dat de opkomst in de praktijk zo laag is.
Er zijn drie duidelijke punten voor verbetering benoemd:




Het aanvangstijdstip van 19 uur is te vroeg;
Keuze voor 1 klas als ouders meerdere kinderen op school hebben, waardoor ze
moeten kiezen;
Potentiële aanbod van een omgekeerd ontwikkelgesprek.

De uitkomst van de enquête is tijdens de MR vergadering van 31 oktober jl. uitgebreid
besproken en op basis van de uitkomsten heeft de MR enkele voorstellen gedaan om ouders
wel te blijven informeren, alleen via een andere vorm dan de ouderinformatieavond zoals u
tot nu toe gewend bent. De leerkrachtgeleding zal deze voorstellen in het team bespreken en
terugkoppelen aan de MR. Vanzelfsprekend houden wij u hiervan op de hoogte. Wordt
vervolgd.

In het nieuws
In de volgende editie van de Blauwvingercourant staat een stuk over de rol van onderzoek
en de academische student op onze school. Voor u alvast het stuk in onze nieuwsbrief.

Dalton Kindcentrum de Markesteen als Academische
Opleidingsschool
Een academische opleidingsschool is een school waar opleiden, innoveren en onderzoeken
op de werkplek centraal staan. Doordat opleiden, innoveren en onderzoeken binnen onze
basisschool centraal staan voor het hele team, is er sprake van een voortdurende
schoolontwikkeling. We noemen dit collectief leren. Op deze manier kan onze school blijven
inspelen op ontwikkelingen binnen de maatschappij en kunnen leerresultaten worden
geoptimaliseerd. De Markesteen heeft het keurmerk Academische Opleidingsschool en
werkt hierin nauw samen met de Katholieke Pabo Zwolle.
Het opleiden van aanstaande leraren neemt een belangrijke plek in op de Markesteen. Het
gaat hier immers om onze collega’s voor de toekomst. Zij krijgen de mogelijkheid kennis op
te doen op de werkvloer, kennis uit te breiden en toe te passen. Deze werkwijze verkleint de
kloof tussen theorie op de opleidingsinstituten en praktijk op de basisscholen.
De Markesteen wil innoverend zijn. Innovatie leidt tot ontwikkeling. De innovatie moet wel
passen bij de visie van de school. Bij ons op school vinden we het belangrijk dat we onze
kinderen voorbereiden op de toekomst middels de daltonpijlers.
Om deze ontwikkelingen te ondersteunen wordt er binnen de school onderzoek gedaan.
Een juniorleerkracht, vierdejaars student van de Katholieke Pabo, voert een onderzoek uit
op basis van een schoolontwikkelingsvraag. Deze vraag wordt samen met het team
opgesteld. De student maakt onderdeel uit van het team en neemt het team mee in het
onderzoek. De student wordt gecoacht en begeleid door een daartoe opgeleide collega.
Dit schooljaar richt het onderzoek zich op het verbeteren van de spellingresultaten. Vorig jaar
is al een eerste aanzet gedaan voor dit onderzoek. De uitkomsten van dat onderzoek
hebben geleid tot een beter spellingbewustzijn bij de leerlingen. In het onderzoek van dit jaar
willen we de stap maken naar het toepassen van dat bewustzijn in de spontane spelling. Op
die manier vindt er jaarlijks een verbetertraject plaats binnen de school die de ontwikkeling
van zowel de leerkracht als de leerling ten goede komt.

Start Sinterklaasjournaal op maandagavond 13 november om 18 uur bij NPO 3
De voorbereidingen voor het Sintfeest zijn achter de schermen al in volle gang. Op dinsdag
5 december vieren we op school het feest met Sinterklaas en zijn pieten. In de aanloop naar
deze dag kijken we met groep 1 t/m 4 naar het Sinterklaasjournaal. Dit begint vanavond om
18 uur bij NPO 3. De laatste aflevering is op 4 december. Elke dag is er een nieuwe
aflevering te zien over de belevenissen van Sinterklaas en zijn pieten. In het begin zit hij nog
op de boot van Spanje naar Nederland. Op zaterdag 18 november komt Sinterklaas aan in
Dokkum. Dit wordt ook op tv uitgezonden bij NPO 3. Op school sluiten we in de onderbouw
aan bij het Sinterklaasjournaal. In de klas worden opdrachten, spelletjes en attributen ingezet
die terugkomen in het journaal. Voor de kinderen zal dit zorgen voor veel herkenning en zal
het Sinterklaasjournaal nog meer gaan leven. Voor de bovenbouw groepen is de viering
anders ingericht. De kinderen trekken lootjes, kopen een cadeautje voor elkaar en maken
een surprise. Eind november krijgt u via een speciale Sintnieuwsbrief informatie over de
viering op 5 december.

Hulp gevraagd voor versieravond Sinterklaas op 20 november en op 5 december
Het Sintfeest wordt gecoördineerd door 2 leden van de activiteitencommissie, Marlou
Helmes en Maaike Jansen, en 2 teamleden, meester Cees Jan en juf Saskia. Samen met
ouders zorgen we o.a. voor het versieren van de school en zorgen we dat de viering op 5
december volgens plan verloopt. We kunnen hier alleen nog wel wat hulp bij gebruiken!
Daarom aan u de vraag:
 Helpt u met het versieren van de school op maandagavond 20 november vanaf 19 uur?
 Helpt u bij het opruimen van de Sintversiering op dinsdag 5 december om 14.45 uur?
U kunt u aanmelden via ac-markesteen@ooz.nl . Alvast bedankt voor uw bijdrage.
AC en vacature penningmeester
DE ACTIVITEITENCOMMISSIE ZOEKT EEN NIEUWE PENNINGMEESTER !
De activiteitencommissie (AC) staat voor het mogelijk maken van onvergetelijke momenten
voor de kinderen van de Markesteen. Zo geven we, samen met het team, Sint en Piet een
warm welkom, zorgen we voor leuke kerstherinneringen en zijn er bij de avondvierdaagse
versnaperingen en medailles voor alle kinderen. En natuurlijk organiseren we de jaaraftrap
en de kids disco.
Per 1 januari 2018 verwelkomen wij graag een nieuwe penningmeester
De penningmeester staat aan de basis van de activiteiten die de AC organiseert door de
geldzaken te stroomlijnen. Hij/zij int de ouderbijdragen en inkomsten uit oud papier, betaalt
de inkoopnota's en zorgt voor het opstellen van de jaarstukken. Al met al een overzichtelijke
hoeveelheid werk. De zittende penningmeester helpt je graag op weg en zorgt natuurlijk voor
een goede overdracht.
Wil je ook je steentje bijdragen en vind je je weg met cijfers? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Mail ons ! Ook voor meer informatie natuurlijk: ac-markesteen@ooz.nl
Nieuw op de site
Nieuw op de site:
•Notulen MR 28 september 2017
Kijk op: www.markesteen.nl

Agenda

Vrijdag 17 november
Maandag 20 november
Woensdag 22 november
Vrijdag 24 november
Maandag 27 november
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ontwikkelgesprek mee naar huis
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Ontwikkelgesprekken
Kennismakingsochtend groep 1/2
Ontwikkelgesprekken
Leerlingenraad
Volgende nieuwsbrief

