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CITO VAS toetsen
Oefendag fase 4 onderwijs
paasspeurtocht
Goede vrijdag en paasweekend, leerlingen vrij
Cito eindtoets groep 8
Herkansingen klas 4 SE
Oefendag fase onderwijs (groep 7, klas 1 en 2)
CITO toets groep 8
Herkansingen klas 4 SE
CITO groep 8
Koningsspelen
Inleveren SE cijfers
12.00 uur school uit .Vakantie t/m 30 april
Laatste schooldag examenkandidaten
Deelname school aan de 4 mei herdenking
Vrije dag

Algemeen
5 april heeft het VO team en Cees Visser een studiedag gehad. We zijn die dag druk bezig geweest met
het door ontwikkelen en schrijven van het nieuwe onderwijs. Zoals al eerder is gemeld willen we volgend
schooljaar starten met onderwijs aan te gaan bieden in alvast twee fasen. (de fase 3-7 jaar en de fase
10-14 jaar) We hadden een goede studiedag. Er is hard gewerkt. Het hele Jutter tem heeft gezamenlijk
geluncht en in de middag was er een demonstratie voor het hele team van een
kwaliteitstoetsingssysteem.

We gaan ter voorbereiding op de start van het fasenonderwijs twee oefendagen houden en dat doen
we op 12 en 19 april. De leerlingen van groep 7,8 en klas 1 en 2 hebben op 12 april die dag gezamenlijk
les. Op 19 april zal groep 8 vanwege de CITO-toets niet mee doen. De start van die schooldag is 08.15
uur. Groep 7 en 8 zijn om 12.00 uur gewoon vrij. De afdeling VO is die dagen om 15.15 uur klaar.
We vinden het belangrijk om een soort proef te draaien. We kunnen dan zelf ervaren hoe het loopt en
horen ook graag van de leerlingen terug wat ze er van vonden. Zo krijgen we weer goede feedback om
verder te kunnen gaan. Op 19 april komt de inspecteur van het onderwijs naar Vlieland. Hij heeft
aangegeven graag te zien dat we het onderwijs op Vlieland gaan vernieuwen. We vinden het goed om
hem een deel van de proefdag te laten meemaken, zodat we ook van hem weer feedback kunnen
krijgen en kunnen horen of we op de goede weg bezig zijn.
Zou u rekening kunnen houden met de andere schooltijden op die twee dagen?
In juni zullen we een informatieavond organiseren over het onderwijs van volgend schooljaar en de
jaren daarna.
Het valt mij op dat ik van leerlingen nogal eens vrij-vraag briefjes voor de vrijdagmiddag krijg. Het komt
vaak voor dat als ik de leerling naar de reden van verzuim vraag, er wordt aangegeven dat de
middagboot gehaald moet worden. Als ik vraag wat daar dan de reden van is, krijg ik regelmatig te
horen dat daar geen reden voor hoeft te worden gegeven. Ik begrijp heel goed dat afspraken met
tandartsen, orthodontisten en andere bijzondere gelegenheden reden zijn om op vrijdag de middagboot
te pakken. Ik krijg echter ook soms te horen dat de middagboot genomen wordt om bijvoorbeeld te
shoppen. Een activiteit die ook op zaterdag uitstekend uitgevoerd kan worden. Ik zou u willen verzoeken
kritisch om te gaan met de schooltijden. Volgend schooljaar is de vrijdag of aangepast aan boottijden
of is er gewoon les en kan er echt alleen nog maar verzuimd worden vanwege de erkende redenen. Het
team zou het fijn vinden als de leerlingen nu ook zoveel mogelijk hun schooldagen afmaken.
Nog even ter verduidelijking: 5 mei is een vrije dag. De school is dicht.
Op 2 mei zal de stembus voor de ouder enquête weer in de hal komen te staan. Op 03 mei start 19.30
uur zal er een informatieavond worden gehouden over de mogelijkheden in schooltijden en op 4 mei
om 15.30 uur sluit de stembus. We hopen op een grote opkomst.

Vanuit de OR
Er zijn helaas nog steeds luizen op school. Vanuit de OR is er een nieuwe lijst gemaakt voor de
luizencontrole op school. Het zou fijn zijn als we de school met uw hulp luizenvrij kunnen krijgen en
houden. Liefst twee keer kammen bij neten en luizen. Dat zou echt goed helpen.
Op 13 april organiseert de OR samen met het team de paas speurtocht. Mogelijk worden er nog mensen
benaderd voor extra hulp. Het is jammer dat het toch moeilijk blijkt genoeg ondersteuning te krijgen bij
de extra activiteiten van de school. Ik hoop dat er genoeg ondersteuning komt en de speurtocht gewoon
door kan gaan.

Vanuit de MR
De MR is een keer bij elkaar geweest en heeft met elkaar gesproken over de ouderenquête over de
schooltijden. Mede door inbreng van de ouderleden, is de procedure gewijzigd en het traject verlengd.
Verder is de MR bezig met het wel of geen BMR te vormen. De afspraak vooralsnog is dat de PO en VO
afdeling eerst apart starten en gezamenlijk afsluiten.
Het team de Jutter wenst iedereen alvast een hele fijne vakantie met de nodige ontspanning toch nog
in alle drukte en mooi weer.

