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Agenda
21 april
22-30 april
01-04 mei
03 mei
04 mei
05 mei

Koningsspelen
Inleveren SE cijfers
12.00 uur school uit .Vakantie t/m 30 april
vakantie
Aangepast rooster; dhr Bäumer en dhr Speelman zijn op
projectweek 3D printen
Informatie avond veranderende schooltijden 19.30 uur
Laatste schooldag examenkandidaten, laatste stemdag
schooltijden
Deelname school aan de 4 mei herdenking
Vrije dag

Algemeen
Op 12 en 19 april hebben we oefendagen fasen onderwijs met de leerlingen van 10-14 jaar
gedraaid. Beide keren hadden we zeer actieve leerlingen. De tweede keer ging al weer beter
in organisatie dan de eerste keer. Van de leerlingen hebben we met name de tweede keer
positieve feedback gekregen. Bij de tweede keer was ook de inspectie aanwezig. Zij hadden
aan de school bij een vorig bezoek aangegeven dat zij graag een voorproef wilden van het
nieuwe onderwijs. Op 19 april hebben de inspecteurs dhr. Bergsma en mw. De Veth een
tussentijds kwaliteitsonderzoek op school afgelegd. Aan het eind van hun bezoek, waarin zij
lessen hebben bezocht, leerlingen, leerkrachten en directie hebben gesproken hebben zij in
het bijzijn van het bestuur hun bevindingen aan ons terug gerapporteerd. Ze hebben daarin

aangegeven dat de kwaliteit van de didactiek ten aanzien van het vorige bezoek sterk
verbeterd was. De verschillende indicatoren werden deze keer met een voldoende
beoordeeld. In september komen zij weer. Tijdens dat bezoek zal de nadruk op de zorgcyclus
en kwaliteitszorg komen te liggen. In september wordt opnieuw een oordeel gegeven. We
hopen dan het predicaat van zwak naar basis te krijgen. Dat is nu nog niet gebeurd omdat dit
een tussentijds kwaliteitsonderzoek was. De uitgangspositie voor september is gelukkig door
ieders inzet nu goed!
Na de vakantie is er een aangepast rooster vanwege de volgende redenen:
Dhr Speelman en dhr Bäumer zijn van 1 tot 5 mei op projectweek in Ipswich. Hierdoor zal er
enige lesuitval zijn. De leerlingen VO krijgen vandaag nog de aangepaste roosters mee.
Verder wordt mw Pelgrim op 4 mei aan haar knie geopereerd. Zij zal enige tijd uitvallen.
Omdat groep 5/6 in onze ogen al teveel wisselingen en invallers heeft meegemaakt zijn we
op zoek gegaan naar een consequentere opvang. We hebben Sanne de Jong bereid
gevonden om van maandag t/m donderdag de groep 5/6 les te geven. Op vrijdagochtend
komt er tot mw Pelgrim terug is een invalster (Elles ten Berge) in groep 5/6. Mw Middendorp
gaat de kleutergroep lesgeven op donderdag en vrijdag. Dhr Moorlag verzorgt vanaf 1 mei
alle lessen Nederlands in het VO.
Op 2 mei zal de stembus voor de ouder enquête over de veranderende schooltijden weer in
de hal komen te staan. Op 3 mei (start 19.30 uur) zal er een informatieavond worden
gehouden over de mogelijkheden in verandering van schooltijden en op 4 mei om 15.30 uur
sluit de stembus. We hopen op een grote opkomst.
Het team de Jutter wenst iedereen alvast een hele fijne vakantie met de nodige ontspanning
toch nog in alle drukte en mooi weer.

