Datum: 23-02-2018
Agenda
7 maart 2018
15 maart 2018
28 maart 2018
29 maart 2018
30 maart 2018

Koffiedrinken 8.45 uur
Spelletjesmiddag
Nationale rekendag
Paasviering Continurooster: groepen 1
t/m 8 eten op school en zijn om 14.15
uur vrij
Goede vrijdag
Alle kinderen zijn vrij!

Teach like a champion
Op vrijdag 9 februari 2018 hebben we met het team weer een studiedag Teach like a
champion gehad. Tijdens deze studiedag hebben we de ervaringen van de eerder
geleerde technieken met elkaar gedeeld. Ook hebben we weer een aantal nieuwe
technieken besproken waar we de komende periode mee aan de slag kunnen gaan.
Hieronder een korte omschrijving van deze technieken.
•
-

Begin aan het einde
Wat gaan mijn leerlingen leren?
Hoe ga ik dit als leerkracht meten/toetsen of de leerlingen hebben geleerd wat de
bedoeling was?
Welke lesstof/activiteit ga ik als leerkracht aanbieden om het doel met de leerlingen te
behalen?

•
-

Stel jezelf als leerkracht bij elke les/activiteit de HAMM vraag.
(Haalbaar – Activiteitsturend – Meetbaar – Meest belangrijk)

•
-

Zichtbaarheid
De lesdoelstelling moet voor de leerlingen op een voor iedereen zichtbare plaats hangen.

•
-

Afzwaaier
Met een afzwaaier stel je als leerkracht vast of het doel van de les bereikt is zodat de
leerkracht het succes van de leerlingen en zichzelf kan meten.

•
-

Klare taal
Het is belangrijk om specifieke, concrete aanwijzingen met een zichtbare component te
gebruiken om de leerlingen te vertellen welk gedrag (inhoudelijk of sociaal) je van hen
verwacht.
Daarna zijn we in kleine groepjes uit elkaar gegaan en hebben we naar videobeelden uit
de groepen gekeken en besproken met elkaar. Erg leuk en leerzaam om de technieken
bij de andere groepen te zien.

Bibliotheek Sonate
In onze nieuwe brede school Sonate krijgen we ook een bibliotheek. Voor de inrichting en
voor het uitlenen van boeken volgend schooljaar zijn we op zoek naar ouders die hierbij
willen helpen. Voor aanmelden of verdere informatie kunt u bij juf Susanne terecht.
susanne.broeken@pco-ettenleur.nl

Raad van Toezicht PCO Etten - Leur
Donderdagavond 25 januari 2018 was een historische moment voor PCO Etten-Leur. Op
die dag vond namelijk de oprichtingsvergadering plaats van de Raad van Toezicht (RvT)
van PCO Etten-Leur.
Met deze stap is een goede stap gezet naar een goede inrichting van het intern toezicht
door een duidelijke scheiding van Bestuur en Toezicht. Het model voldoet aan de code
Goed Bestuur en is passend binnen de nieuwe toezichtkaders van de onderwijsinspectie.
De personele geleding van de GMR heeft deze stap in een eerdere fase met de
personeelsleden besproken voordat het besluit, met instemming van de GMR door het
bestuur (in december) werd genomen.
De rollen en verantwoordelijkheden veranderen in dit model. Het bestuur is
getransformeerd tot Raad van Toezicht (met uitbreiding van twee nieuwe leden - zie
hieronder) en de rol van algemeen directeur (Carlo Brouwers) wordt vervangen door de
rol van directeur-bestuurder.
De GMR heeft wel voorafgaand enkele voorwaarden gesteld aan het model. Zo zijn er
naast de formele RvT-vergaderingen meerdere informele momenten ingepland tussen
directeur-bestuurder en is er gevraagd om een invulling van de rol van
vertrouwenspersoon binnen de nieuwe Raad van Toezicht.
Zoals gezegd zijn er twee nieuwe leden geïnstalleerd.
Dit zijn Bernd Roks en Anouk Mureau, beide ouders van kinderen op IKC de Vincent. Met
een onafhankelijk voorzitter en twee ouders vanuit de Klankhof/ ‘t Kofschip hebben we
een mooie verdeling binnen de RvT.
De RvT heeft een portefeuilleverdeling gemaakt. Deze is:
• Remko Ouwehand – voorzitter
• Minancy Brondenstein - onderwijs & identiteit én vertrouwenspersoon
• Anouk Mureau – juridisch
• Eric Vogel – financiën
• Bernd Roks

Herinnering activiteiten Brede school Etten - Leur
Doe mee met de activiteiten van de brede school Etten-Leur maart – juni 2018
Kijk voor het programma op de website: www.bredescholenetten-leur.nl
Je kunt zien waar nog plaats is en je kind opgeven voor de activiteit van je keuze.
Volg de laatste nieuwtjes en aankondiging nieuwe activiteiten op facebook:
https://www.facebook.com/bredeschoolettenleur

The house of Typing
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u hierover al geïnformeerd, maar misschien is het
aan u aandacht ontsnapt.
Als school willen wij onze leerlingen de kans geven om zaken die je niet binnen de school
leert maar die toch belangrijk zijn, toch te leren. Goed kunnen typen is heel belangrijk
voor kinderen. We gaan steeds meer op de computer doen en kunnen typen is dan echt
nodig om goed te kunnen werken.
Wij hebben een afspraak gemaakt met ECO, The house of Typing om een aanbod te
kunnen doen aan onze leerlingen uit groep 6 t/m 8. Mocht u alsnog interesse hebben, het
aanmeldformulier vind u in de bijlage en kunt u alsnog inleveren bij de leerkracht van uw
kind.

•

Bijlages
Aanmeldformulier van the house of typing

Denkt u aan:
•

Betalen ouderbijdrage € 35,00
rekeningnummer: NL68ABNA0526822341
t.n.v. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Etten-Leur
o.v.v. ouderbijdrage 2017-2018 (met daarbij de naam van uw kind).

