Koetkrant
Woensdag 12 juni 2019

Agenda
21 juni 2019
24 juni 2019
1 t/m 3 juli 2019
8 juli 2019
9 juli 2019
12 juli 2019

:
:
:
:
:
:

Studiedag - leerlingen zijn vrij
Vanaf deze dag ouder- en kindgesprekken
Kamp groep 7/8
Musical onder schooltijd voor leerlingen en belangstellenden
Musical ’s avonds voor ouders
Start zomervakantie om 12.00 uur ( t/m 25 augustus 2019)

Onderwerpen
● Vakantierooster 2019-2020
● Nieuws vanuit de MR
● Schoolgids 2019-2020
● Ons Plan - Strategisch beleidsplan Allure
● Groep 3 - 2019-2020
● Groep 4 - 2019-2020
● Gemiddelde uitslag Route 8
● Studiedag 21 juni
● Kwaliteitszorg - inspectie bezoek Allure
● Thema Verkeer
● Koetvierdaagse
● NK Skeeleren
● Kermis Midwoud/Oostwoud
● Zwemvierdaagse

Deze keer is de Koetkrant met recht een Krant. Veel informatie van
activiteiten die geweest zijn, informatie over volgend schooljaar en
vanuit stichting Allure.
Marloes Goesinnen
directie

Vakantierooster 2019-2020
●
●
●
●
●
●
●
●

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag – Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

: 21-10-2019 t/m 27-10-2019
: 23-12-2019 t/m 05-01-2020
: 17-02-2020 t/m 23-02-2020
: 10-04-2020 t/m 13-04-2020
: 27-04-2020 t/m 10-05-2020
: 21-05-2020 t/m 22-05-2020
: 01-06-2020
: 06-07-2020 t/m 16-08-2020

* de vrijdagen voor de kerstvakantie en de zomervakantie zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.
Vrije dagen i.v.m. studiedagen:
●
●
●
●
●

vrijdag 04-10-2019
woensdag 11-12-2019
vrijdag 14-02-2020 en maandag 24-02-2020
dinsdag 14-04-2020
maandag 15-06-2020

: studiedag stichting Allure
: studiedag 4xWijzer
: aansluitend aan de voorjaarsvakantie
: aansluitend aan Pinksteren
: studiedag analyse van de resultaten

Nieuws vanuit de MR
Als nieuwe voorzitter van de MR wil ik mij graag voorstellen. Ik ben Elzo Bol, vader van Sem (groep 7/8b), Nora (groep 1/2a)
en Levi (1 jr). Zelf ben ik als natuurkunde docent werkzaam op een middelbare school in Hoorn. Als voorzitter wil ik mij
graag inzetten om het onderwijs en leerklimaat op De Koet zo fijn en goed te houden als het nu is en waar mogelijk te
verbeteren. Evenals mijn voorgangster wil ik u ook via de Koetkrant op de hoogte houden van wat er besproken wordt in
de MR vergaderingen. Mocht u zelf een vergadering bij willen wonen of punten hebben die in de MR besproken moeten
worden dan kunt u dat aangeven via mr@obsdekoet.nl.
Ten slotte wil ik Annabel Grooteman ook vanaf deze plek bedanken voor haar jarenlange inzet als
voorzitter van de MR!
Ook namens het team bedanken we Annabel voor haar positief kritische blik, betrokkenheid en fijne
samenwerking afgelopen jaren!

Schoolgids 2019-2020

Vanaf volgende week kunt u op de schoolgids 2019-2020 op de website van school vinden: www.obsdekoet.nl. Hierin staat
onder andere beschreven waar wij als school voor staan, op welke manier wij werken en wat u van ons en wij van u
verwachten met betrekking tot een goede samenwerking.

Ons Plan - Strategisch beleidsplan Allure
Schoolbesturen stellen elke 4 jaar een beleidsplan op, daarin staat beschreven
waar de stichting en de scholen voor staan en de komende vier jaar aan
gewerkt gaat worden. Tijdens het opstellen van het strategisch beleidsplan van
Allure - Ons Plan - zijn alle scholen en de medezeggenschapsraden betrokken
geweest. Onderstaand in het kort de kernwaarden en de doelen.
De kernwaarden van Allure zijn Vorming, Verbinding en Verantwoordelijkheid.
Vorming

●
●
●

Wij leren van en met elkaar
Wij zijn nieuwsgierig naar onszelf en de ander
Wij weten wat we doen en waarom we dat doen

Verbinding

●
●
●

Wij werken vanuit vertrouwen
Wij werken actief samen
Wij respecteren elkaars waarden, normen en denkbeelden

Verantwoordelijkheid

●
●
●

Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen
Wij nemen verantwoordelijkheid voor eigen rol, gedrag en ontwikkeling
Wij geven ruimte binnen kaders

Onze doelen 2019-2023 zijn:
➢ In 2023 bieden wij zeer goed onderwijs waar onze leerlingen maximaal leren
➢ In 2023 is Allure een professionele en democratische organisatie
➢ In 2023 werken bij Allure professionals met deskundigheid en passie
Ons Plan is als bijlage opgenomen in de schoolgids 2019-2020.

Groep 3 - 2019-2020
Om de overgang van groep 2 naar groep 3 natuurlijker te laten verlopen, wordt er in
schooljaar 2019-2020 meer ingezet op spelend leren. De doelen van de leerlijnen en de
methode blijven leidend, maar de verwerking wordt op verschillende manieren en niveaus
georganiseerd. Niet alles wordt in het schrift geoefend, ook in het spel en met behulp van
andere materialen. Zo wordt er geleerd door te ervaren en krijgt het geleerde meer
betekenis.
Voor de kinderen is de verandering van groep 2 naar groep 3 daardoor een stuk kleiner. Aan het begin van het schooljaar
zullen er groepstafels in de klas staan, zodat er meer ruimte is voor hoeken. In de loop van het jaar komen er steeds meer
werkplekken bij, zodat de kinderen met een goede werkhouding klaar zijn om door te stromen naar groep 4.
Verschillende scholen binnen Allure werken reeds op deze manier. Door de combinatie met groep 4, was hier bij ons op
school niet altijd ruimte voor. Door deze groepen komend jaar homogeen te formeren geeft dit ons, en de kinderen, ook de
kans om op deze manier te gaan werken. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de ouders van leerlingen groep
3 uitgenodigd om in de klas te komen kijken.

Groep 4 - 2019-2020
Komend schooljaar zal Cindy Claij - leerkracht groep 6/7 - 1 dag in de week les gaan geven in groep 4. De overige vier dagen
staat Inge voor de klas. Wij zijn blij dat Cindy weer 1 dag in de week op De Koet wil werken.

Gemiddelde uitslag Route 8
De leerlingen van groep 8 hebben allemaal het advies voor het voortgezet onderwijs ontvangen. Het
gemiddelde van alle resultaten van de eindtoets Route 8 is dit jaar 0,5 punten onder het landelijk
gemiddelde en daardoor onvoldoende. Echter kijken wij naast het gemiddelde voornamelijk naar de
individuele leerling en uiteraard ons eigen handelen en aanbod. Hebben leerlingen naar verwachting
gescoord? Is een aanpassing in onze aanpak of eigen handelen gewenst?

Studiedag 21 juni
Vrijdag 21 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag. Deze dag analyseren we de resultaten op school- en
groepsniveau. Heeft de aanpak/instructie gewerkt? Heeft de groep naar verwachting gescoord? Hebben de leerlingen de
stof/strategie onthouden of vragen sommige onderdelen om herhaling? In de Koetkrant na de studiedag zullen wij u
hierover informeren.

Kwaliteitszorg - inspectiebezoek Allure
Allure is onlangs bezocht door de onderwijsinspectie. Dit was in het kader van het vierjaarlijks onderzoek en is uitgevoerd
volgens de nieuwe methodiek van de onderwijsinspectie.
Groot verschil met de “oude” manier van onderzoek is dat het nu gericht is op het bestuur. Naar aanleiding van een
uitgebreid gesprek met het bestuur, wordt een aantal verificatie onderzoeken op scholen uitgevoerd. Doel is om te bepalen
of het beeld dat geschetst wordt door het bestuur terug te zien is op de scholen. Ook hebben er gesprekken
plaatsgevonden met directeuren, intern begeleiders en leden van de RvT.
Op bestuursniveau (en bij de scholen) is gekeken naar de ‘Kwaliteitszorg en de ambitie’ (Alle activiteiten en maatregelen
waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. De verantwoording naar ouders hoort hier ook bij).
Bij het bestuur is daarnaast gekeken naar het ‘Financieel Beheer’ en op de scholen naar het ‘Onderwijsproces’ (hieronder
vallen het lesaanbod, hoe de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen volgt en de kwaliteit van het lesgeven).
De bevindingen worden verwerkt in 1 gezamenlijk rapport dat (na toevoeging van een bestuurs reactie) gepubliceerd
wordt op de website van de onderwijsinspectie.
Graag delen wij de hoofdbevindingen van de inspectie:
Wat gaat goed:
● de visie ‘wie het weet mag het zeggen’ is goed terug te zien in de manier van samenwerken. Dit is gezien bij zowel
leerkrachten, directeuren als bestuur.
● er is veel ruimte om te professionaliseren en de netwerken worden goed gewaardeerd
● het bestuur communiceert in het algemeen helder en duidelijk over haar beleid, evaluaties, plannen en
ontwikkelingen
● het bestuur heeft de leeropbrengsten van de scholen goed in beeld
● het financieel beheer is in orde
Wat kan beter:
● onderwijskundige doelen meer resultaatgericht formuleren
● ouderbetrokkenheid kan op een aantal scholen nog beter vorm gegeven worden
Wat moet beter:
● meer zicht op de precieze oorzaken van tegenvallende leerresultaten door middel van scherpere analyses
● scholen dienen duidelijker te communiceren met de ouders over de leerresultaten die worden behaald
De inspectie gaf in de mondelinge terugkoppeling ook terug dat zij op de scholen en bij de verschillende gesprekken erg
veel enthousiasme hebben ervaren over het werken bij Allure en de koers die de komende vier jaar ingezet gaat worden.
Een rapport waar we tevreden over kunnen zijn, met genoeg aanbevelingen om onze onderwijskwaliteit verder te
ontwikkelen en waar nodig te verbeteren.

Thema Verkeer 4xwijzer
Afgelopen weken stond het thema Verkeer centraal. De Meester Wim hal was omgetoverd tot een verkeersplein. Er is aan
fietsen gesleuteld, verkeersborden geleerd en geoefend om inzicht te krijgen in verkeersveiligheid.

‘obs De Koet, de school waar elke fiets er toe doet! ;)’

Ouder- kindgesprekken / 10-minutengesprekken
U kunt zich weer inschrijven voor de ouder-kindgesprekken / 10-minutengesprekken. Deze
gesprekken zijn facultatief. Dit betekent dat ze niet verplicht zijn.

Koetvierdaagse
Het is weer voorbij….de Koetvierdaagse. Wij kijken terug op een gezellige en mooie week en hopen dat jullie er ook zo van
hebben genoten. Trots zijn wij op alle kanjers die 4 avonden lang hun beste beentje voor hebben gezet en op alle
vrijwilligers die ons hebben geholpen deze vierde editie mogelijk te maken. Een verslagje van iedere dag kunt u terug
vinden op onze besloten Facebookpagina Koetvierdaagse Midwoud-Oostwoud. Ook komt er nog een verslag in de
Gemeentebode. Aan iedereen…..BEDANKT!.....voor jullie inzet en enthousiasme. Tot volgend jaar!
namens de Ouderraad

NK Skeeleren
Een aantal leerlingen van groep 6 hebben de beker in ontvangst genomen tijdens het NK skeeleren. Tijdens de skeelerclinic,
waar verschillende scholen aan mee hebben gedaan, heeft groep 6 van De Koet de meeste rondjes gereden.

Kermis Midwoud/Oostwoud
Na het geweldige succes van vorig jaar willen enkele enthousiaste dorpsgenoten ook dit jaar weer een ‘Happy Hour’
organiseren. Dit betekent een uur lang gratis kermisplezier voor de kinderen uit onze dorpen.
Wat zou het mooi zijn als alle kinderen op vrijdag en/of zaterdag een uurtje gratis kunnen genieten van onze kermis.
Hiervoor hebben we de hulp nodig van iedereen die onze kermis en onze jeugd een warm hart toedraagt. Met een kleine
donatie zorgt u er al voor dat het kermisweekend onvergetelijk wordt voor alle kinderen! Doneren mag in de melkbus bij

de Spar of op de website van doneeractie.nl via onderstaande link. Deze link is ook te vinden op de website en de
facebookpagina van het kermiscomité Kom Skik Hewwe, www.kermismidwoud.nl
https://www.doneeractie.nl/actie/36105

Zwemvierdaagse
●

Zwem4daagse

In de week van 24 t/m 28 juni a.s. kunnen er weer baantjes worden gezwommen voor de
felbegeerde medaille’s. Jong en oud zijn bij deze van harte uitgenodigd om heerlijk aan het eind
van een lange school/en/of werkdag het water in te duiken. En na afloop ligt er een
overheerlijke versnapering op je te wachten!
Dus; schrijf maar op de kalender: week 26 – Zwem4daagse
●

Vrijwilliger worden doe je zo

Om ‘Het Zwembad’ open te houden werken wij al jaren met een grote schare vrijwilligers/sters.Wellicht zijn er onder de
ouders van leerlingen van OBS De Koet gegadigden om dat ook eens te gaan doen... U kunt uw eigen agenda hierin bepalen
en het kost u een paar vrije uurtjes, maar ‘Het Zwembad’ maakt u hier heel erg blij mee!!
Een dagdeel loopt van 12.00 tot 17.00 uur (middagdienst) of van 19.00 tot 20.30 uur (avonddienst) –
in het weekend zijn we ’s avonds gesloten.
Bel, mail, SMS of app even met: Robbert van Meulem, rvanmeulem@quicknet.nl , 06-12177381
Bestuurslid en kassakiosk-coordinator van Het Zwembad

