SAAM&vatting
De Teugelaar

Samen leren met hoofd,
hart en handen

juni tot en met december 2018

Hier zijn wij trots op!

STRALEN & SCHITTEREN
We stralen en schitteren en zijn
trots op onszelf. We hebben
het lef veranderingen aan
te gaan en grenzen te verleggen. We vieren mijlpalen, delen momenten en
creëren herinneringen.
We zien uit naar de
Groepen 4; 5; 6 en 7 leren volgens Staal. We bereiken
optimale spellingresultaten door een vast ritme, goed
toekomst en hebben
voordoen, elke les herhalen en dagelijks een dictee. We
plezier in ons werk.
hebben lol in spelling!
RUIMTE & RICHTING
We maken ruimte voor talent. We durven te twijfelen. We
stimuleren het maken van eigen keuzes. We maken tijd en
hebben geduld. We tonen eigenaarschap. We hebben oprechte nieuwsgierigheid naar de ander.

Ouders
Meten

Gesprek

Leerlingen 8,4

7,9

8,9

Collega’s

Over de resultaten van de tevredenheidsmetingen voeren we het ‘goede
gesprek’ met kinderen, ouders en collega’s.
Wij werken aan de gelijkzijdige driehoek kind-ouder-school, door open
communicatie en het wederzijds goed afstemmen van verwachtingen. Wij zijn
tevreden met de scores en continueren onze proactieve houding.

Zo maken wij ons onderwijs!
Wij hebben de ruimte om keuzes te maken over ons onderwijs, zodat het onderwijs passend is voor onze kinderen. Dat wij keuzes
maakten merk je aan de drukbezochte ouderavond in augustus
2018, over hoe wij omgaan met pesten en storend gedrag en
hoe we zorgen voor een sociaal veilige groep. We gebruiken
Kwink, een digitale lesmethode voor alle groepen. In Kwink
ZIEN & ZIJN
speelt goed burgerschap een rol, waardoor de leerlingen
We
zijn wat we
bewust worden van belangrijke rechten en plichten. We
zeggen
en
zien
stimuleren sociaal-emotionele vaardigheden in verantelkaar. De mens staat
woord mediagebruik. Een onderwerp waar veel ouders
centraal en niet de functie.
vragen over hebben. Een leuke bijkomstigheid van
Kwink voor thuis is de koelkastposter die ouders 4
We geven vorm aan pedakeer per jaar ontvangen. Een poster voor alle groegogisch partnerschap. Respect
pen met speelse opdrachten en leuke gespreksvraen vertrouwen in elkaar vormen
gen voor aan de keukentafel.
onze basis. We laten zien wat we
kennen, wat we kunnen en wie we
zijn.
WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

SAMEN
We leren en werken in verbinding met elkaar. Onze
school heeft zijn eigen verbinding met de wijk of het
dorp. We hebben ons eigen schoolconcept en profilering. We waarderen diversiteit. Onze school is een gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij. We zijn
samen verantwoordelijk voor school.

Werkdrukmiddelen gebaseerd
op leerlingenaantal

€13.287

Het team heeft zorgvuldig nagedacht over de besteding van
de werkdrukgelden. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft ervoor gekozen om de leerkracht
van groep 8, juf Rasjelle, met 37 leerlingen te ondersteunen
met een fulltime onderwijsassistente, juf Meryem.

KIND ONDERWIJS KWALITEIT
Iedereen is welkom op onze school. Het kind is onze opdracht. We leren kinderen kennen in al hun eigenheid, creativiteit en diversiteit. Leren en lesgeven is persoonlijk. We
hebben hoge verwachtingen. We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons
onderwijs deugt.

In juli 2018 hebben we uitgebreid afscheid genomen
van juf Ineke. Zij zou na ruim 40 onderwijsjaren genieten van haar welverdiende pensioen. Toen ze hoorde over een vervangingstekort in groep 7, heeft ze haar
geraniums denkbeeldig opzij gezet en haar onderwijshart open gezet. Ze staat weer fulltime voor de klas.

Wij hebben onze leerlingen in
beeld. We bereiken dit onder andere door het voeren van diagnostische kindgesprekken. Onze
ervaring leert, als we dit combineren met het spelen van een bordspel over sociale vaardigheden, de
leerling het hoogste woord voert!

