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Maandag 11 februari 2019

Agenda
12 februari 2019
13 februari 2019
15 februari 2019
16 t/m 24 februari 2019
25 februari 2019

:
:
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Intekenen ouder-kindgesprekken/oudergesprekken
Inschrijfochtend nieuwe kleuters
Studiedag-leerlingen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Studiedag-leerlingen zijn vrij

Onderwerpen
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tevredenheidsonderzoek
Schoolpleintjes kleuterlokalen
Inschrijfochtend nieuwe kleuters - 13 februari
Weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’
Studiedag 15 februari - bespreken toetsresultaten
Studiedag 25 februari - informatiebeveiliging en privacy
Klaar-over: zebrapad Tripkouw naar Ganzehof
Schaken
Schoolvoetbal - 27 maart 2019
Kindervakantiespelen

Elke ochtend voelt het goed om naar De Koet te gaan. Een
prachtige plek voor kinderen om naar school te gaan en een
prachtige plek om te werken!
Marloes Goesinnen
directie

Tevredenheidsonderzoek
Graag wil ik u vriendelijk verzoeken de tevredenheidsenquête in te vullen als u dit nog niet
gedaan heeft. Om een reëel beeld te krijgen is het van belang dat veel ouders deze korte
vragenlijst invullen.
Alvast bedankt!

Nieuws vanuit de MR
De laatste vergadering was de bestuurder van de stichting Allure aanwezig. We hebben met haar de missie en de visie
besproken van Allure. Waar wil Allure naar toe de komende 4 jaar? Het was goed om te merken, dat ook bij strategische
beleidsvragen telkens de vraag wordt gesteld: "Wat is goed voor de leerling". De leerling wordt dus in elk vraagstuk
centraal gesteld.
Wat verder ter sprake kwam is dat elke school vanuit de gemeente Medemblik, dit jaar 2019, €15,- per leerling subsidie
krijgen voor muziekonderwijs. Er wordt nog gesproken hoe dit verder in te vullen? Heeft u een idee? Laat het ons weten..
via de leerkracht of via MR@obsdekoet.nl ".

Schoolpleintjes - kleuterlokalen
Met het laatste deel van het budget van de dorpsveiling, worden in de voorjaarsvakantie de kleine kleuterpleintjes
aangepakt. Na overleg met de gemeente hebben we een gebruikersovereenkomst gesloten en mogen wij de grasstroken
bij de kleuterpleintjes gebruiken.
De leerlingenraad, de kleuterleerkrachten en leerlingen van groep 5/6A hebben een plattegrond getekend. De ideeën zijn
besproken met de Hovenier. Het natuurlijk spelen proberen we door te trekken naar deze pleintjes. We hopen dat de
kleuters er veel plezier aan gaan beleven!

Inschrijfochtend nieuwe kleuters - 13 februari
Komende woensdag is de open inschrijfochtend voor ouders van toekomstige kleuters. Wilt u ouders
hierop attenderen? Op deze manier hebben wij tijdig zicht op de instroom van nieuwe leerlingen en
kunnen wij hier rekening mee houden met de formatie.

Weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’ Klaar-over
GGD Hollands Noorden organiseert de gratis weerbaarheidstraining
‘Rots en Water’ in Sport- en Wellnesscenter De Dars te Wervershoof.
Deze training is voor kinderen op de Basisschool in groep 7 en 8 die
onzeker zijn, gepest worden, stress voelen of groepsdruk ervaren.
De training start op 26 februari 2019.
Meer info? w
 ww.ggdhn.nl/cursussen

Studiedag 15 februari - bespreken toetsresultaten
Tijdens de studiedag op 15 februari gaan wij de resultaten van de CITO’s bekijken. ‘Hoe hebben de leerlingen het gemaakt?
Welke doelen zijn behaald en waar is nog extra instructie voor nodig? Heeft de aanpak het gewenste resultaat of is een
andere aanpak nodig?’
Naast de CITO resultaten bekijken we de resultaten van Snappet. Deze komen niet altijd met elkaar overeen. Dit heeft er
mee te maken dat CITO en Snappet anders meten.
CITO toetst doelen van het afgelopen jaar (lange termijn), door elkaar en vaak in context.
Snappet meet iedere dag de vorderingen van de leerlingen (korte termijn). Daarnaast werken leerlingen in Snappet vaak
doelgericht en gaan ze na de uitleg van het doel er direct mee aan de slag.
Hierdoor kunnen verschillen ontstaan in scores. Werkhouding (nauwkeurigheid/ tempo) zijn daarnaast ook van invloed.

Studiedag 25 februari - informatiebeveiliging en privacy
Tijdens de studiedag op 25 februari wordt het team onder andere verder geschoold in de
regelgeving rond privacy: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
ICT speelt een steeds grotere rol in ons onderwijs. Hierdoor ontstaat een groeiende
hoeveelheid persoonsgegevens van leerlingen. Voor scholen zijn regels opgesteld. Er is
een ‘privacyreglement’ en bij verlies of diefstal van persoonsgegevens wordt gewerkt
met een ‘reglement datalekken’.
De leerlinggegevens en vorderingen worden opgeslagen in ons administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit
programma is beveiligd. Onze school maakt onderdeel uit van het schoolbestuur Allure. In het kader van de
gemeenschappelijke administratie wordt met het bestuur een beperkt aantal persoonsgegevens gedeeld.
Bepaalde gegevens van scholen in Nederland worden geanonimiseerd en landelijk geregistreerd door de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) in BRON (Basis Registratie ONderwijs) en door de Onderwijsinspectie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
gegevens over de leerlingenpopulatie en onderwijsopbrengsten.

Klaar-over: zebrapad Tripkouw - Ganzehof
De verkeersveiligheid is een aandachtspunt in Midwoud. Als school hebben wij hier al meerdere
keren een signaal voor afgegeven bij de gemeente.
Vanuit een betrokken ouder is het idee geopperd voor een Klaar-over bij het zebrapad Tripkouw Ganzehof. Zou u dit, samen met een paar ouders / verzorgers / vrijwilligers, willen verzorgen dan
kunt u een mailtje sturen naar directie@obsdekoet.nl.

Schaken
Komende woensdag speelt het schaakteam van obs De Koet de halve finale van het Westfries
schoolschaak kampioenschap op de Copernicus. Wij wensen het team heel veel succes!

Schoolvoetbal - 27 maart 2019
Deze week krijgt uw kind een formulier mee naar huis waarop de ouders hun
zoon/dochter kunnen aanmelden.
Op dit formulier kunt u naast het aanmelden van uw kind ook aangeven of u wilt
rijden en / of coachen.
Houdt er wel rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor het vervoer
van uw kind van en naar de sportvelden.
Ook voor de begeleiding van onze Koet talenten doen we net als vorige jaren
een beroep op u als ouder. U kunt dit afstemmen met ouders waarvan de
kinderen ook meedoen.
We hopen op een grote inschrijving van OBS De Koet kinderen.
Schoolvoetbalcommissie.
TSV Twisk, DESS, ALC, DWB, MOC & De Speelwagen.

Kindervakantiespelen
De Vakantiespelen komen er weer aan. Elk jaar een feest voor alle kinderen uit
West-Friesland en omstreken. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogen ze met de
bus naar het bos om daar te spelen. Er worden hutten gebouwd van zelf gesprokkeld hout,

stokbroden gebakken boven een echt vuur, er wordt gezwommen in het IJsselmeer en heel veel andere spellen gespeeld in
het bos. Dit alles mogelijk gemaakt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Meer informatie en aanmelden voor de Vakantiespelen gaat eenvoudig via www.stichtingvakantiespelen.nl

