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 “lentekriebels” gaan weer starten 
 Vacature en verkiezing OPR (Ondernemings Plan Raad) ----> details in volgende nieuwsbrief. 
 “BOUW”: 4 x 20 minuten per week – tussentijdse toetsen – Marja gaat begeleiden, begint met 

10 leerlingen in groep 3 – tutoren uit groep 7/8. 
 Frictieverzoek voor 8 groepen in schooljaar 2018-2019 goedgekeurd! Dus volgend jaar 2 

groepen 1/2 en een individuele groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 
 Theepot (naschoolse opvang) moet hierdoor volgend jaar naar een ander lokaal (in deel van 

Savio school). 
 Er komen leerteams binnen het team vd leerkrachten met “speerpunten”; onderwerpen 

(speerpunten) moeten nog gekozen worden nav audit en nulmeting. 
 Veranderingen personeel: 

o Wendy gaat, Cherelle komt in groep 6/7 
o Michel gaat, Robert komt als nieuwe gymleraar. 
o In groep 1/2 neemt Masha een dag over van Karin 

 Audit en nulmeting Dalton onderwijs: 
o Er moet een gedeelde visie ontwikkeld worden met het team en daarvoor komt er een 

studiedag met Glenda Noordijk. Deze studiedag moet in nieuwsbrief aangekondigd 
worden 

o Nulmeting “why-how-what”: het “why” moet meer ontwikkeld gaan worden; een van 
de leerteams gaat dit onderwerp oppakken. 

o Audit: er moet een doorgaande lijn ontwikkeld worden binnen de school om over de 
groepen heen storend gedrag van kinderen te begeleiden. Hiervoor is PBS (Positive 
Behaviour System) aangeschaft. Start in Sept 2018. 

 Vijfjarenplan van de school gaat aangevuld worden met: 
o Dalton onderwijsmethodiek doorontwikkelen 
o PBS invoeren 
o Nieuwe taalmethode invoeren 

 Op 17 Mei vindt het jaarlijkse schooluitje plaats. Groep 1-3 gaan naar Sprookjeswonderland; 
groep 4-7 gaan naar Duinrell. Shirtjes/hesjes gaan geregeld worden. 

 Samen met de OR wordt besloten dat PBS (Positive Behaviour System) een uitstekend jaarthema 
is voor het volgende schooljaar. Communicatie daarover naar de ouders toe moet tzt zorgvuldig 
plaatsvinden. 


