www.thrimwalda.nl
thrimwalda@opo-furore.nl

Nieuwsbrief 17 januari 2020
Audit oktober 2019
In oktober is er een op eigen verzoek een interne audit (breed onderzoek door Audit team
Adenium) bij ons op school geweest. Doel: Wij zijn met verschillende dingen bezig, maar zijn
wij goed bezig, doen wij de juiste dingen en doen wij die goed. Eigenlijk een soort
nulmeting.
Er zijn documenten bekeken, klassenbezoeken gedaan, gesprekken met ouders, gesprekken
met leerlingen en gesprekken met het team gevoerd.

De uitkomst deze Audit is besproken in de MR en vorige week met de onderwijskundig
beleidsmedewerker van Adenium en Bas van Loo onze voorzitter van het College van
Bestuur. Het onderzoek was gericht op verschillende kwaliteitsgebieden:
•
•
•
•

Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie

Uit dit rapport blijkt dat wij voor sommige kwaliteitsgebieden de puntjes op de i kunnen
zetten. Aan de hand van de aanbevelingen is er een plan van aanpak gemaakt. Wij zijn aan
de hand van dit plan van aanpak gestart met het didactisch handelen. Het uitspreken van
hoge verwachtingen, kinderen nog actiever betrekken bij de les, het geven van goeie
feedback, afstemmen in tijd, leerinhoud en begeleiding. Voor het geven van feedback en het
hanteren van een helder didactisch lesmodel ‘duiken’ wij met z’n allen in de vakliteratuur en
krijgen wij ondersteuning van buitenaf.

Inspectie bezoek
Op donderdag 13 februari krijgen wij bezoek van de onderwijsinspectie. Dit is een
thematisch onderzoek en gericht op didactisch handelen. De inspectie gaat samen met een
observant (directeur , een leerkracht of iemand van het onderwijsteam van Adenium)
tijdens klassen bezoek lessen bekijken aan de hand van een kijkwijzer didactisch handelen.
Aan het eind van de dag is er een reflectie gesprek met het team en een medewerker van
het onderwijsteam van Adenium. De gegevens die de inspectie verzamelt worden verwerkt
in het jaarrapport ‘De staat van het onderwijs in Nederland’ . Er komt dus geen schriftelijke
terugkoppeling naar de school.
WMK (Werken Met Kwaliteit)
Op dinsdag 25 februari krijgt uw zoon/dochter gegevens mee om in te loggen voor het
invullen van een vragenlijst met betrekking tot tevredenheid en veiligheid. Wanneer er uit
de uitkomst van deze vragenlijsten actiepunten komen voor de school bespreken wij die in
het team en in de MR . Ook communiceren wij dit in de nieuwsbrief naar u. Het is belangrijk
dat u deze vragenlijst in vult, zodat wij o.a. voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Leerlingen van groep 6,7 en 8 en het team gaan deze vragenlijsten ook invullen.
Personeel
Per 1 april wordt Sandra de Jong-Alma IB-er bij ons op Thrimwalda. Zij wordt ook IB-er op It
Kruirêd (Mûnein) en (tijdelijk) op De Opstap te Oentsjerk. Sandra woont op dit moment in
Hurdegaryp, maar gaat binnenkort verhuizen naar Jistrum. Zolang er nog geen IB-er is
vervult juf Dieuwke verschillende IB taken.
Juf Tabien Renkema geeft op de donderdag ondersteuning in groep 4 t/m 8.
Met ingang van 22 januari staat juf Irma ook op de woensdag voor groep 1 / 2.
Leerlingen
Ylja de Vos uit groep 3 heeft voor de kerstvakantie afscheid genomen op onze school. Zij zit
nu op de Opstap te Oentsjerk. Veel succes en plezier Ylja!
Timo van Dijk is op dit moment aan het ‘proefdraaien’ op de Burgerschool in Dokkum. Ook
hij heeft afscheid genomen op onze school. Timo veel succes en plezier.
Bas Bruinsma komt vanuit Wergea met ingang van 20 januari bij ons op school. Hij komt in
groep 8. Bas gaat wonen aan de W. Dijkstrastraat in Gytsjerk. Bas en familie welkom en we
wensen je een goeie tijd bij ons op school.

Aandachtsfunctionaris
Afgelopen week heeft u via Parro een ‘melding’ gekregen dat Dieuwke Rutgers onze
aandachtsfunctionaris voor ontoelaatbaar gedrag (zie schoolgids H 3.12 t/m 3.16 ) is. In
onze schoolgids ( H 3.17 ) wordt deze aandachtsfunctionaris nog
vertrouwens/contactpersoon bij klachten genoemd.

Open dag
Er is geen gezamenlijke open dag voor alle scholen die aangesloten zijn bij holding Adenium.
Wij hebben op Thrimwalda een open dag op donderdag 26 maart van 8.30 - 12.00 uur.
Ouders, pake’s, beppe’s en belangstellenden zijn die dag welkom. Ook nieuwe ouders met
hun kinderen kunnen een kijkje nemen bij ons op school.
Wanneer u kennissen en/of buren heeft die kinderen hebben die ‘bijna’ 4 jaar zijn, kunt u ze
misschien een tip geven.
Schoolreisjes
Het schoolreisje van groep 6,7 en 8 is op 11,12 en 13 mei gepland.
NL Doet
Wij hebben onze school weer aangemeld voor NL Doet. Er is weer een bedrag toegekend
om o.a. materialen te kopen.
Enkele activiteiten voor de NL doet dag:
1.
2.
3.
4.
5.

Plein verven;
Rondom school ‘schoon maken’ ;
Eventueel klusjes in de tuin;
Een deel van de kelder opruimen;
Een buitenkeuken timmeren voor de kleuters;

Wanneer één van de klussen u aanspreekt en u op zaterdag 14 maart beschikbaar bent
van 8.30-12.30 (of een deel daarvan) kunt u zich aanmelden bij Froukje Olijve
f.olijve@opo-furore.nl. Bij de opgave graag het ‘klusnummer’ vermelden.

Ouderavond groep 2 en 3
Denken de ouders van groep 2 en 3 aan de ouderavond op woensdag 29 januari???
Tijd: 19.30-20.30 uur

Belangrijke datums o.a. :
> donderdag 30-en vrijdag 31 januari school dicht i.v.m. staking;
> dinsdag 11 februari kinderen vrij in verband met een studiedag van het team
> donderdag 13 februari inspectie bezoek
> Vrijdag 14 februari om 14.00 uur start voorjaarsvakantie
> Vrijdag 14 februari volgende nieuwsbrief
> Maandag 24 februari kinderen vrij i.v.m. personeelsdag Adenium

Froukje Olijve

