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Agenda
23 en 24 januari

Open dagen Anna Maria Schuurman

25 januari

Margedag PO: Team PO gaat naar de NOT (Nationale Onderwijs
Tentoonstelling) Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij

1 februari

Open dag Simon Vestdijk

6 februari

Rapporten groep 1 t/m 8 mee

6 februari

BINGO

7 februari

Ouderavond. Algemene informatie schoolontwikkelingen en
kennismaking met de nieuwe directeur, mevr. De Ru

8 februari

Presentatie sectorwerkstukken VO

10 en 11 februari

Open dagen Maritieme Academie

13-17 februari

Oudergesprekken groep 1 t/m 7, VO- verwijsgesprekken groep
8

13-17 februari
18 februari

Oudergesprekken groep 1 t/m 7, VO- verwijsgesprekken groep
8
Eerste dag voorjaarsvakantie

27 februari

Eerste dag na de voorjaarsvakantie

Algemeen
Reguliere Flessenpost
Na een aantal extra Flessenposten, is hier het reguliere nummer 9. De volgende Flessenpost
verschijnt op 3 februari.
Vooraankondigingen
Staan de volgende activiteiten al in uw agenda?
• Maandag 6 februari is er onze jaarlijkse BINGO. Een gezellige en spannende avond
met hoge prijskansen. De opbrengst gaat in onze schoolreizenpot……
• Dinsdag 7 februari is er een algemene ouderavond voor iedereen. Tijdens deze avond
krijgt u informatie over allerlei schoolontwikkelingen. Zowel op bestuurlijk niveau, als
ook op het gebied van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Alle “partijen” (Bestuur,
MR, OR en teams) zijn bij de voorbereiding betrokken. Onze nieuwe directeur, mevr.
Margriet de Ru is ook aanwezig. Een mooie gelegenheid kennis met haar te maken.
Omgaan met verlof
In de verlofregeling van de school is een specifieke afspraak opgenomen; de “twee dagen
regeling”. Nu het schooljaar vordert, raken deze dagen langzaam maar zeker op……. Ik wil u
vragen ook zelf bij te houden hoeveel dagen (of dagdelen) u nog in kunt zetten en kritisch te
zijn op het gebruik. Na het gebruik van twee dagen volgt er een “nee” op een verzoek.

Basisschool
Margedag
Het team van het PO zal op woensdag 25 januari de NOT bezoeken in de Jaarbeurs in Utrecht.
Om die reden zijn de kinderen van groep 1 t/m 8 woensdag 25 januari vrij.
Stijldansen
Op maandag 13 en dinsdag 14 februari komen Saco Velt en Rianne de Vries weer naar Vlieland
om danslessen te verzorgen aan groep 7 en 8. Uiteindelijk zullen er naar aanleiding van deze
lessen weer een aantal paren gekozen worden die doorgaan naar de halve finale in de
dansschool in Leeuwarden deze is op 10 maart. De paren die dansen in de halve finale maken
kans om door te gaan naar de finale op woensdag 7 juni in de Harmonie.
Dans-/zanglessen groep 1 t/m 8
Vanaf 16 januari zullen Miriam Visser en Judith Olthuis voor de groepen 1 t/m 8 dans- en
zanglessen verzorgen. Deze lessen zullen drie weken lang op maandag en dinsdag gegeven
worden.
Rapporten
Begin februari krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 hun rapport. Op dit moment zijn nog niet
alle rapporten terug op school. Zou u uw kind deze zo snel mogelijk mee willen geven, zodat
de leerkracht hiermee aan de slag kan?
Wijziging structuur inzet IB (Interne Begeleiding)
Afgelopen week hebben we afspraken gemaakt over een rendementvollere inzet van de
interne begeleiders (juf Bea en juf Renske). Juf Renske gaat alle zorgcoördinatie doen voor de

groepen 1 t/m 4 en juf Bea coördineert alle zorg voor de groepen 5 t/m 8. Daarnaast hebben
we afspraken gemaakt over afstemming op elkaar en coaching van juf Renske door juf Bea.
Aansluiting fase 1 op fase 2
Afgelopen week hebben we een gespreksnotitie opgesteld om afspraken te maken over een
goede aansluiting van fase 1 (0 – 3 jaar) op fase 2 (3-7 jaar). Het doel is om 3 jarige kinderen
die er aan toe zijn al – op hun niveau – te laten werken aan thema’s die ook in fase 2 aan de
orde zijn. Binnenkort gaan de medewerkers van fase 1 en fase 2 om de tafel om afspraken te
maken om de meest goede aansluiting te creëren.

Voortgezet onderwijs
3D werkreis Zweden
Afgelopen week hebben drie docenten en twee leerlingen een werkreis gemaakt naar Boras
in Zweden. Samen met scholen uit andere landen is er gezocht naar de mogelijkheden die
inzet van 3D biedt. De opbrengsten worden weer benut op De Jutter. Zo blijven wij meegaan
in de snel veranderende wereld van techniek.
Verbeterplan
Naast het voorbereiden en geven van lessen in de verschillende leergebieden, besteden we
veel tijd aan het verbeteren van onderwijsafspraken op teamniveau. Op basis van het
inspectierapport is er een verbeterplan opgesteld. Dit plan voeren we systematisch uit.
Komende week donderdag hopen we weer een flinke stap te kunnen zetten. Het plan omvat
een zestal gebieden waaraan we werken:
- Kwaliteit van lesgeven (we maken afspraken over lesfases en doen lesbezoeken)
- Kwaliteit van zorg en begeleiding aan leerlingen (we maken afspraken over extra
ondersteuning voor leerlingen, wanneer en hoe)
- Kwaliteit van competenties en begeleiding van docenten (We maken afspraken over
bekwaamheid docenten, scholing en ondersteuning)
- Kwaliteit van beleid (We maken afspraken over het evalueren en borgen van beleid)
- Kwaliteit van bedrijfsvoering (beheer, onderhoud, financiën en formatie, maar ook afspraak
is afspraak)
- Kwaliteit van bestuur en toezicht (We maken afspraken over hoe wij scherp gehouden
worden en hoe er wordt toegezien op onze onderwijskwaliteit).
Elke gebied heeft een “kartrekker” (een docent of de directeur die voortgang op het gebied
initieert en coördineert). In april komt de inspectie weer op school voor een tussentijds
kwaliteitsonderzoek. Tijdens de ouderavond zullen we u informeren over wat we al tot stand
hebben gebracht.

