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Info ochtend nwe ouders
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Schoolnieuws
Beste ouders,
In de groepen 1 t/m 7 zijn de afgelopen week voortgangsgesprekken gevoerd. U heeft met de leerkracht van uw
kind een eerste tussenstand doorgenomen. We zijn inmiddels al heel wat weken op weg in dit schooljaar. Goed
om ervaringen met elkaar te delen. De komende weken staan in het teken van ontwikkeling en groei. In de
groepen wordt het lesprogramma verder aangeboden. Er worden veel nieuwe dingen aangeleerd en daarna vaak
geoefend. Vraag uw kind er eens naar…..
Groep 8 heeft in november de cito toets periode. Deze resultaten worden nog meegenomen bij het opstellen van
het definitieve schooladvies wat de kinderen eind november gaan ontvangen van hun juffen. Naast de toets
resultaten kijken we ook heel goed naar werkhouding, inzet, leermotivatie en de manier waarop met huiswerk
wordt omgegaan. Al deze aspecten geven ons een volledig beeld in welk schooltype uw kind het beste tot zijn
recht zal gaan komen. Met dit advies kunnen de leerlingen dan in januari heel gericht de scholen voor VO gaan
bezoeken en beslissen waar ze zich willen gaan aanmelden. Al met al blijft dit voor de kinderen en hun ouders een
spannende, maar gelukkig ook leuke tijd. Het is de opmaat naar een nieuwe schoolomgeving……
Het hele team van leerkrachten en ondersteuners zal op de studiedagen van 22 en 23 november de training
Human Dynamics volgen. Binnen SPO zijn er vele scholen ons voor gegaan. Voor de training gaan we de school
uit. We zijn deze twee dagen te gast bij de Veldkeuken, Amelisweerd. We hopen met elkaar te ontdekken hoe
onze persoonlijke dynamieken zich tot elkaar verhouden. Met deze inzichten over onszelf denken wij beter samen
te kunnen werken en de kinderen nog beter te kunnen begeleiden.
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Personele ontwikkelingen; Juf Annelies uit groep 5/6 is na haar ziekteproces na de zomervakantie gestart met
haar reintegratie. Dit verloopt heel voorspoedig. Annelies hoopt na de kerstvakantie weer volledig aan het werk
te zijn. Juf Arian ondersteunt nu de werkdagen van Annelies. Arian zal de komende weken minder gaan werken in
gr 5/6. In groep 3 blijft zij voorlopig nog wel op de woensdag.
De meeste ouders hebben het inmiddels vernomen maar juf Barbara is in de herfstvakantie bevallen van een
prachtige zoon. Moeder, vader en Sef maken het goed!
De ouder tevredenheids vragenlijsten komen er aan. Door omstandigheden heeft het iets langer geduurd
voordat ze konden worden verstuurd. U kunt middels deze vragen aangeven hoe tevreden u bent op
verschillende aspecten over de Hoge Raven. Het is inmiddels ruim twee jaar geleden dat uw mening werd
gevraagd. O.a. communicatie met ouders was destijds een aandachtspunt. We hebben ons best gedaan dit te
verbeteren. Ook de medewerkers en oudere leerlingen van alle SPO scholen gaan vragenlijsten invullen.
Wij zouden het op prijs stellen dat zoveel mogelijk ouders de vragenlijsten beantwoorden. De uitkomst vanuit de
vragen gaan wij u laten weten en nemen wij mee bij het maken van een nieuw vierjarig schoolplan. Het huidige
plan heeft een looptijd tot 2019. Ook op bestuursnivo wordt hard gewerkt aan een nieuw 4 jarig koersplan voor
alle SPO scholen. Zo proberen we met uw input het onderwijs op de openbare Utrechtse scholen zo goed
mogelijk af te stemmen.
U ontvangt van ons via de mail een persoonlijke link naar de oudervragenlijst.
Hartelijke groet, Sylvia Tigchelhoff
Vreedzame school
In de komende weken zullen in de groepen 7 en 8 mediatoren getraind gaan worden. Deze leerlingen zijn
gekozen door hun klasgenoten en zullen naast de juffen in school het aanspreekpunt worden als er
oneinigheid is of conflictjes opgelost moeten worden.
De training wordt gegeven door juf Sarah (8) en juf Suzanne (4) en wordt begeleid door de CED groep. De
bedoeling is dat de trainingen voor de kerstvakantie afgerond zijn. Vlak voor de kerst zullen de mediatoren zich
voorstellen en presenteren aan de rest van de school. Daarna zullen zij hun vaardigheden gaan inzetten tijdens
pauzes maar ook gedurendede rest van de onderwijstijd.

Themabezoek inspectie ‘van PO naar VO’
Afgelopen maandagmiddag is de school bezocht door de onderwijs inspecteur mevr. Mieke van Montfoort. De
doelstelling van de middag was een beeld te krijgen van de ‘POVO procedure’ van de Hoge Raven. Kortom;
Hoe verloopt de begeleiding van kinderen en ouders richting het voortgezet onderwijs? De inspecteur heeft
naast gesprekken met de leerkrachten van groepen 7 en 8, IB en directie ook met een aantal kinderen uit
groep 8 gesproken. Het was een intensieve, zeer waardevolle middag. We hebben aan de hand van drietal
casussen (van kinderen die afgelopen schooljaar de Hoge Raven hebben verlaten) de hele procedure
doorgenomen en daarbij gekeken naar tops en tips. Een bezoek als deze valt onder de themabezoeken binnen
het nieuwe inspectiekader. Naast de Hoge Raven worden ook andere SPO scholen bezocht. We ontvangen
geen verslag of oordeel n.a.v. het bezoek. De input van alle onderzoeken wordt door de inspectie gebruikt
voor de brochure “De staat van het onderwijs’ welke in het voorjaar gaat verschijnen.
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Inval ’perikelen’ in onderwijsland
Zoals u vast in de media al heeft vernomen (en inmiddels wellicht ook al heeft ervaren bij de
afwezigheid van een juf) wordt het vervangen van een zieke collega een uitdaging. In het team en met
de MR hebben we de afgelopen weken hierbij stil gestaan. We hebben met elkaar de feiten gedeeld en
getracht naar oplossingen te zoeken. Conclusie is dat er geen pasklare oplossing is maar dat het wel
zinvol is flexibel en creatief te zijn……
Ook binnen de directeurengroep is gesproken over het lerarentekort en de problemen dat dit zal
opleveren tijdens een griepgolf. Ons bestuur (SPO Utrecht) heeft een eigen invalpool voor onze 37
scholen. Voorheen was deze pool goed gevuld maar inmiddels zijn er weinig invalleerkrachten
beschikbaar. Een deel van deze invallers valt langdurig in op een school voor bijvoorbeeld een
zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof. Hierdoor zijn er nu ongeveer maar 16 leerkrachten per dag
beschikbaar. Dit is erg weinig als je uitgaat van 37 scholen met samen 455 klassen! Gemiddeld kunnen
we het aardig opvangen maar tijdens een griepgolf zal dat moeilijk zijn. Vorig jaar duurde de griepgolf
bijna 15 weken.....
Wist u dat?
Er eens per maand een aantal vaders ICT lessen komt verzorgen in de groepen 5 t/m 8? Dit afgelopen week is
gestart? We hier heel blij mee zijn…..!!! Het enthousiasme aanstekelijk is ? Het wel jammer is dat er geen ICT
moeders zijn (een goed voorbeeld voor alle meisjes J) ICT moeders ook heel welkom zijn……. Leuk om ook een
keer te helpen?
Aanmelden van nieuwe ouders kan bij Martijn (huijtsm@gmail.com)
Wij van SPO Utrecht voor de dag van de leraar een prachtige 3D printer hebben gekregen? Groep 8 een
‘ontdekteam’ 3D printer heeft? Zij binnenkort de andere groepen gaan vertellen wat je kunt met deze printer…..
Er weer ‘meeloopdagen’ worden georganiseerd op de scholen van SPO? Belangstellenden voor het vak leerkracht
worden van harte uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan een van de scholen. Opgeven kan via de website
van SPO Utrecht…..
En natuurlijk Sinterklaas ook binnenkort weer in Nederland arriveert……. We kijken uit naar een heel leuk en
gezellig kinderfeest….. de OR zoekt nog wat hulpouders………..

Stof tot nadenken……

Fijne week gewenst!
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