Datum: 30-10-2015
Betreft: evaluatie klassenbezoeken
Beste ouder(s),
Wij hebben een evaluatie gehouden over de tot nu toe binnengekomen vragenlijsten
n.a.v. een klassenbezoek. Wij zijn blij te zien dat de reacties overwegend positief zijn. U
geeft aan dat uw kind met meer plezier naar school gaat en dat u het onderwijsaanbod
waardeert. Hiervoor onze dank. De sterke punten die u daarbij voornamelijk benoemt zijn:
Persoonlijk niveau van lesgeven,
Effectieve uitleg in kleine groepjes,
Organisatie en voorbereiding,
Sfeer en saamhorigheid,
Aanleren van zelfstandigheid,
De samenwerking / interactie groep 1 t/m 5,
Goede voorbereiding voor het voortgezet onderwijs.
U heeft ook punten ter verbetering aangegeven. Dit waarderen wij. Hiermee kunnen we
ons aanbod nog beter maken. De punten die wij deze periode hebben opgepakt zijn:
1. Meer controle op de leerlingen in het stilte-atelier,
2. Dagopening maximaal 15 minuten,
3. Iedereen graag voor half 9 binnen in de klas, dit vermindert de onrust bij de
Dagopening,
4. Juiste tafel en stoel gebruiken,
5. Hekken op het plein sluiten.
De acties die wij hierop hebben genomen zijn:
1. Verhogen van de frequentie van de toezicht op de leerlingen.
2. De maximale duur van de dagopening is 15 minuten. Meestal korter. Hier wordt
gericht op gelet.
3. Half 9 gaat de klassendeur dicht. Verzoek aan de ouders om voor die tijd afscheid
te nemen (inclusief afscheid door het raam). Eric Boeijenga doet op maandag,
woensdag en vrijdag om 8.30 uur de buitendeur dicht.
4. Alle groepen zijn nu voorzien van verschillende hoogtes van tafels. De leerkrachten
letten er gerichter op dat de kinderen de juiste tafels kiezen. Dit is vooral met juf Ilse
besproken, aangezien zij voornamelijk het inoefenen van de leerstof begeleidt.
5. Wordt gedaan bij aanvang van de pauze.
Ik ga er vanuit dat ik u hiermee voldoende op de hoogte heb gebracht. Na de
kerstvakantie volgt een nieuwe evaluatie. Bent u benieuwd wat er verder is geschreven,
lees dan gerust in ons gastenboek of kijk op de website
(http://dewestbroek.nl/over-ons/ouders-aan-het-woord).
Met vriendelijke groet,
Eric Boeijenga
Directeur De Westbroek
Buurtschool Velserbroek

