Nieuwsbrief Februari 2021
Belangrijke data voor uw planning:
4 februari
: Inloopspreekuur GGD (telefonisch)
4 februari
: Lessen bewegingsonderwijs CIOS voor de noodopvang (bij droog weer)
Week 6
: Uitreiking 1e rapport
11 februari
: Inloopspreekuur CJG (telefonisch)
Week 7
: Voorjaarsvakantie (15 t/m 19 februari)
week 8
: Voortgangsgesprekken
24 februari
: 1e Workshop Mad Science (onder voorbehoud)
25 februari
: Inloopspreekuur SMWO (telefonisch)
3 maart
: 2e Workshop Mad Science (onder voorbehoud)
Afwezigheid/vervanging:
Maand februari: Alle bijeenkomsten en vergaderingen komen te vervallen of vinden met videobellen plaats.
Start derde kleutergroep:
Door het toenemend aantal kleuters zullen we na de voorjaarsvakantie een derde kleutergroep starten.
Hiervoor zal de ruimte tussen de kleuterlokalen worden gebruikt; de hoeken schuiven dan wat meer op richting
de voorzijde van het kleuter-peuterplein. Alvast rekening houdend met de overgang naar groep 3, is er gekozen
voor een groep 1A, een groep 1B en een groep 2. De ouders van onze kleutergroepen zijn hiervan al op de
hoogte gesteld
Personeel:
Door de start van een nieuwe kleutergroep is ons team tijdelijk uitgebreid. Nienke van der Geur zal met juf
Mary op maandag en dinsdag in groep 2 te vinden zijn, Harriet Steutel zal op woensdag en donderdag de
groepen 1A en 1B lesgeven.
Ook in groep 6/7 verwelkomen we een nieuwe leerkracht. Niels Timmermans zal de groep op woensdag,
donderdag en vrijdag lesgeven. Juf Simone zal de lessen blijven geven op maandag en dinsdag.
Doordat juf Jacqueline aan had gegeven minder uren te willen werken, zullen de leerlingen met een onderwijsarrangement apart begeleid worden door Hans de Win.
Te zijner tijd zullen de nieuwe teamleden zich voorstellen.
School en corona:
Stiekem hopen we erop dat we de school met ingang van 8 februari weer mogen openen voor alle leerlingen;
helaas is niets zeker in deze rare tijd. Binnen de stichting en binnen het team is er druk overleg geweest over
testen en toetsen. Het team zal de methodetoetsen zoveel mogelijk inroosteren, zodat ze op school of thuis
gemaakt kunnen worden. Dit gaat echter niet zo makkelijk voor de onafhankelijke toetsen van IEP. De input
van deze toetsen erg belangrijk. Daarvoor hebben we de leerlingen het liefst op school in een rustig lokaal.
Binnen de stichting is afgesproken om op alle Albero-scholen de IEP-toetsing na de voorjaarsvakantie af te
nemen. Wij sluiten ons daar bij aan.
Op basis van de gegevens die we nu hebben zullen de leerkrachten nog voor de voorjaarsvakantie de ouders
informeren middels een rapport. Na het openstellen van het rapport, volgen de voortgangsgesprekken, die
middels video na de voorjaarsvakantie plaats zullen vinden.
Tevredenheidsonderzoek:
Evenals twee jaar geleden willen we ook dit schooljaar enquêtes onder ouders, leerlingen en teamleden
uitzetten om de tevredenheid te meten over onze school en ons onderwijs. Deze enquêtes zullen in de maand
maart uitgezet worden. Natuurlijk hopen we op een hoge respons. Bevindingen van ouders, leerlingen en
teamleden zullen we meenemen in het bijstellen van onze plannen. Nu alvast bedankt voor uw deelname !

De activiteitencommissie is op zoek naar versterking!
De activiteitencommissie (AC) bestaat uit ouders die zich inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te
leveren aan de organisatie van activiteiten binnen de school. Denk hierbij aan de Kinderboekenweek,
Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreizen, enz.
Voor de organisatie van al die verschillende activiteiten is de hulp van ouders onmisbaar.
Aangezien aan het eind van dit schooljaar een aantal AC-leden stoppen omdat de kinderen van deze ouders de
school verlaten zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die het AC-team willen versterken.
In bijgevoegde flyer stelt de activiteitencommissie zich aan u voor.
Vindt u het leuk om een steentje bij te dragen? Meld u dan aan op één van de volgende manieren:
- Via de leerkrachten
- Via 1 van de huidige AC-leden
- Per mail via: ac.kloetinge@gmail.com
Nieuws van de MR:
Op maandag 26 januari is de MR weer bij elkaar gekomen voor een vergadering. De MR van IKC Kloetinge
bestaat uit 4 personen, 2 ouders en 2 personeelsleden. De oudergeleding bestaat uit Frank Traas en Arnold de
Waart. Namens het personeel hebben meester Harry en meester Joost zitting in de MR. Tijdens de
vergaderingen van de MR sluit meester Ron aan als adviserend lid. De MR houdt zich bezig met diverse zaken
die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de
beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en
veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school. Afhankelijk van het
onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders anders zijn
dan het recht van leerkrachten. Een voorbeeld: wanneer de MR met de directie spreekt over veranderingen in
de taakverdeling en taakbelasting personeel dan hebben de leerkrachten instemmingsrecht. Over andere
onderwerpen hebben de ouders instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij de vaststelling van de schoolgids.
Alle rechten en plichten van de MR staan beschreven in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’.
Er is maandag gesproken in de MR over het groeiende leerlingenaantal op IKC Kloetinge. We groeien op dit
moment erg hard, dit heeft tot gevolg dat er binnenkort een derde kleutergroep wordt gestart.
Over het schoolplein is gesproken; de doelstelling is dat medio mei een aantal aanpassingen zijn gedaan wat
betreft vernieuwing schoolplein. We gaan ervan uit dat er dan een Sonaboog en een speeltoestel zijn geplaatst.
Een ander agendapunt was een korte evaluatie over het thuiswerken; er zijn ervaringen van leerkrachten en
ouders uitgewisseld. De conclusie was dat we tevreden zijn over hoe het nu gaat.
Voor de MR zijn communicatie en het schoolplein de speerpunten die de komende periode de aandacht
hebben.
Na dit schooljaar neemt Arnold de Waart afscheid van de MR. We zijn op zoek naar een nieuw lid voor de MR.
Gezocht: ouders die zitting willen nemen in onze medezeggenschapsraad
Er komt in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding.
De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.
Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze
school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de
voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De leden van de MR worden voor een periode van
drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.
MR IKC Kloetinge
Bij ons op school bestaat de MR uit twee ouders en twee personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de MR
komt een plaats beschikbaar.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie
moeten nemen is men verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de
MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:




die waarover de MR eerst advies moet geven;
die waarvoor instemming van de MR vereist is;
die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Wat vragen wij van u?





Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken);
Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 1x per 6 weken);
Een kritische, open een eerlijke houding

Voor informatie over de MR kunt u terecht bij de voorzitter, Frank Traas of de secretaris van MR, meester Joost
Wanneer u zich beschikbaar wilt stellen voor de MR, wilt u dit dan uiterlijk 19 februari kenbaar maken bij de
voorzitter of secretaris. Bij meerdere kandidaten zullen er verkiezingen worden uitgeschreven.
Evaluatie inloopspreekuren:
Na de kerstvakantie hebben we de inloopspreekuren geëvalueerd met de mensen die de inloopspreekuren, nu
jammer genoeg telefonisch, verzorgen. Alle aanbieders waren tevreden en uit de berichten is gebleken dat er
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om iemand te visiteren.
Iedereen vindt het jammer dat er geen fysieke mogelijkheden zijn binnen ons gebouw. Wanneer de
maatregelen dit toelaten, proberen we dit weer snel te organiseren.
Ook werd er gesteld dat ouders niet perse hoeven te wachten totdat het juiste spreekuur ‘voorbij komt’; indien
nodig kan er eerder contact worden opgenomen. Voor de volledigheid de gegevens:
Jeugdconsulent CJG:
Reinier de Feijter : 0113-244388
Mail: cjg@goes.nl
Jeugdverpleegkundige GGD:
Rebecca van der Griend: 06-83331613
Mail: rebecca.vandergriend@ggdzeeland.nl
Schoolmaatschappelijk werker SMWO:
Hennie Eijbergen: 06-54232072
Mail: h.vaneijbergen@smwo.nl
Kindercoach Goes:
Ilona Jacobusse: 06-23536234
Mail: ilona@kindercoachgoes.nl
Ouders bedankt!
We besluiten onze nieuwsbrief met een bedankje voor onze ouders en verzorgers. Zonder jullie zou ons
onderwijs op afstand onmogelijk zijn geweest. We weten dat het soms pittig is, toch zeker wanneer je zelf of de
rest van het gezin ook thuis werkt.
De voorlopige resultaten van de methode-toetsen die deze en vorige week zijn afgenomen laten zien dat onze
leerlingen zich naar verwachting hebben ontwikkeld. Dat is mede dankzij de inzet van het thuisfront.

Met vriendelijke groet,

