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Studiedag 10 november – alle kinderen vrij
Dinsdag 10 november hebben we een studiedag. De leerkrachten zijn
die dag niet op school, maar werken thuis met de resultaten die uit
“Zien !”komen. Zij maken een groepsanalyse.
Wat is Zien !?
Het programma Zien! brengt het sociaal-emotioneel

functioneren van leerlingen in kaart. Leerkracht en leerling vullen
een vragenlijst in die gaat over het welbevinden en de
betrokkenheid van uw kind op school. Het gaat o.a over pesten,
opletten in de klas, hoe werk je in de klas enz.
De leerkracht gaat dinsdag met deze antwoorden aan het werk en
krijgt meer inzicht in een kind en kan daardoor zijn/haar handelen
beter afstemmen op een kind.
Resultaten worden met naaste collega’s, intern begeleider en
directie besproken.
MR

De MR is weer compleet, na de oproepen in de nieuwsbrief zijn er nieuwe geïnteresseerden gevonden. In de
MR van de Havenrakkers hebben drie ouders en drie teamleden zitting.
Ouders: Arjan Kock, Melanie Kroezen en Kim Versteijne
Teamleden: Antine Klein, Tamara Telder en Nicky van Diermen
In de MR bespreken ouders en leerkrachten zaken die de school aangaan. Zo komen ieder jaar de schoolgids,
de begroting, het jaarverslag en het formatieplan aan de orde. Daarnaast staat iedere vier jaar het schoolplan
op de agenda. Verder speelt de MR een rol bij het vaststellen of wijzigen van beleid op het gebied van
bijvoorbeeld de huisvesting, veiligheid, scholing, gezondheid en welzijn en informatie-uitwisseling tussen
ouders en school. De MR is vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en personeel en een
klankbord voor de directie.
Individuele problemen kunnen niet besproken worden. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met een
van de teamleden of de directie.
Tijdens het schooljaar vergadert de MR een keer per twee maanden. Bij dat overleg is vaak de directeur
aanwezig als adviseur. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze notulen worden tijdens de
daaropvolgende vergadering goedgekeurd en in het Ouderportaal van de Havenrakkers geplaatst. Een keer
per jaar publiceert de MR een jaarverslag.
Heeft u onderwerpen of vragen waarvan u vindt dat deze aan de orde moeten komen? Mail gerust naar:
mrdehavenrakkers@opspoor.nl

Werken op afstand
Afgelopen woensdag hadden we groep 7 die thuis moest werken
Alle kinderen waren ingelogd en kregen instructie van juf Romy en juf
Noor.
Er werd zeer gedisciplineerd met elkaar gecommuniceerd in Teams. Ik
was zelf ook 30 minuten ingelogd en merkte dat het goed werkte.
We zijn al weer veel verder dan begin maart toen de lock down
begon. Kinderen raken ook steeds meer gewend met het werken in
Google Classroom.
We zijn nu ook aan het uitzoeken of het voor een redelijke prijs
mogelijk is een camera in de klas te plaatsten zodat kinderen die thuis
moeten blijven contact kunnen houden met de klas. Het systeem
bestaat maar is vrij prijzig.
Soms is het lastig ruim van te voren aan te geven dat een groep thuis moet werken. We proberen dat tot een minimum
te beperken en te verdelen over andere groepen. Bijvoorbeeld: vandaag heeft juf Wanda (gp ½) ingevallen in groep 3.
Haar eigen groep was vandaag thuis maar de kinderen van groep 3 konden vandaag wel naar school. Die waren gisteren
vrij. Zo proberen we “de pijn te verdelen”.
Ik wil u ook bedanken voor uw medewerking. Ik snap dat het lastig kan zijn dat er onverwachts een kind thuis moet
blijven, zeker als u zelf ook moet thuiswerken.
Sint Maarten
Volgende week is het weer Sint Maarten. Het was altijd gebruikelijk dat kinderen de dag na Sint Maarten een snoepje
mee naar school mochten nemen, (vooral bij de onderbouw) dat mag dit jaar niet, maar we hebben besloten dat de
kinderen iets van school krijgen. We kopen verpakte snoepjes.
Koersboekje
De oudste kinderen uit het gezin krijgen vandaag een enveloppe mee met daarin
ons Koersboekje en een brief.
Vraag aan uw kind of hij/zij die mee gehad heeft.
Ik het Koersboekje staat beknopt wat wij doen op school en waar wij voor staan.
Het boekje is een “levend document” en kan, indien nodig, elk jaar bijgesteld
worden.
De kinderen van groep 8 krijgen ook vandaag de Nio-uitslag mee!!

Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Peter Bakker

