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Voorwoord
Beste ouders,
De laatste loodjes wegen het zwaarst, is een bekend spreekwoord en
daar zit ook voor de leerkrachten duidelijk een kern van waarheid in. De
afgelopen weken hebben naast het ‘gewone dagelijkse’ onderwijs,
namelijk ook nog in het teken gestaan van het afnemen van de Cito
toetsen.
Natuurlijk moeten de kinderen zélf de toetsen maken. Maar de
leerkrachten moeten wel van iedere toets de gegevens (aantal fouten,
maar vaak ook wélke fouten) invoeren in het Cito Leerling en
Ontwikkeling Volg Systeem (Cito Lovs). En dan volgt het meest
belangrijke werk. Namelijk het analyseren van deze toets gegevens én de
aanpak van de rest van dit schooljaar en de start van het nieuwe
schooljaar dáár op afstemmen.
Ook worden deze gegevens, naast de resultaten van de methodes en
observaties weer verwerkt in het laatste rapport én vindt de overdracht
plaats van alle gegevens aan de toekomstige leerkracht.
Dus u begrijpt, dat de leerkrachten zich in deze laatste weken van het
schooljaar absoluut niet hoeven te vervelen. En ik dank hen dan ook
hartelijk voor deze enorme inspanning in deze warme laatste weken.

Namens het team: Mári Kokke

Wilt u graag uw verhaal doen in ons Jannemanneke?
Mail dat dan naar nieuwsbladjannemanneke@skozok.nl, na screening zullen wij uw
bericht wel of niet plaatsen.
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Algemeen Nieuws
Reminder: Landelijke prik actie dinsdag 27 juni!
Zoals al eerder is gecommuniceerd nemen wij als school
ook deel aan de landelijke prikacties van a.s. dinsdag. Dat
betekent dat het schoolplein en de schooldeur een uur
later open gaan en het onderwijs een uur later begint. We
hopen hiermee een signaal af te geven aan de landelijke
politiek, dat het in het Basisonderwijs op deze manier echt
niet langer door kan gaan.

Team St. Jan in het zonnetje gezet
De OR geeft jaarlijks, namens alle kinderen, een
cadeau aan het team. Meestal wordt dit
aangeboden tijdens de eindviering. Dit jaar is
gekozen voor een mobiele (koel)watercontainer.
Omdat deze de komende wekend goed van pas
komt is besloten hier niet mee te wachten tot de
laatste dag van het schooljaar. Dus team St.
Jan: bedankt voor jullie fantastische inzet voor
al onze kinderen. Namens alle kinderen en hun
ouders!

Mededeling groep 2
Uitstapje brandweer groep 2 herhaling
Ons jaarlijks uitstapje met de
brandweer voor groep 2 staat dit jaar
gepland op woensdag 5 juli. De
kinderen worden gewoon om 8.30
uur op school verwacht.
We vertrekken samen na het fruit
eten vanuit school m 10.15 uur met
de auto.
Om ongeveer 11.15 uur begint het
waterfeest op het evenemententerrein
in Leende bij de brandweerkazerne,
waar ouders welkom zijn om te
komen kijken. Kinderen krijgen nog
allemaal een uitnodiging mee. (deze
is inmiddels per mail verstuurd)
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Algemeen Nieuws

Leerling- en ouder- tevredenheidsonderzoek:
In mei hebben alle kinderen van groep 5-8 en alle ouders een vragenlijst in kunnen vullen. Inmiddels is
de uitslag van die vragenlijst binnen gekomen. De hele rapportage is een verslag van 21 respectievelijk
38 pagina’s en dat wordt aangeboden aan de MR. om in een volgende MR. vergadering samen te
bekijken. Hieronder krijgt u van beide onderzoeken een overall beeld van de hoofdaspecten. Nadat het
complete onderzoek besproken is met de MR wordt dit ook weer naar alle ouders gecommuniceerd.
Leerlingtevredenheidsonderzoek:
De leerlingen zijn zeer tevreden over de hoofdaspecten Sociaal-emotioneel (8,7) en Leerkrachten (8,6).
Ze zijn tevreden over Onderwijs (8,2), Extra activiteiten (8,1), Sfeer (8,0) en Voorzieningen (7,2). Bij het
hoofdaspect Voorzieningen is 13 % van de kinderen niet tevreden en dat heeft dan betrekking op de
hygiëne van de wc’s, een score van 5,4 wat ook de landelijke score is en de beschikbaarheid van de
computers, met een score van 5,4 wat landelijk een score krijgt van 5,6.
Oudertevredenheidsonderzoek:
De ouders zijn zeer tevreden over de hoofdaspecten Leerkracht (8,9), Sfeer (8,6), Omgeving school
(8,6), Onderwijs (8,5) en Algemene ontwikkeling (8,2). Zij zijn tevreden over Begeleiding (8,1),
Schoolleiding (8,0), Sociaal-emotioneel (8,0), Voorzieningen (7,9), Toetsen (7,8) en Communicatie (7,0).
Over dit laatste hóófdaspect Communicatie is 15 % van de ouders niet tevreden. Over de
déélaspecten is er echter maximaal 8 % ontevredenheid.

Het volgende & laatste Jannemanneke van dit schooljaar verschijnt op:

Maandag 10 juli 2017

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 6 juli
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Algemeen Nieuws

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
HULP GEVRAAGD!
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- geen hulp vraag in dit Jannemanneke deze keer.

	
  
	
  

	
  
	
  

Agenda
Datum
Ma 26/6
Di 27/6

	
  
Tijd

Start onderwijs
9.30 uur

Vr 30/6
Wo 5/7

10.30 – 12.15

Di 4/7

LET OP
GEWIJZIGDE
DATUM – 13.15
uur & 19.00 uur

Di 11/7
Wo 12/7
Do 13/7

	
  

Informatie

Vr 14/7

vrij

Ma 28/8

8.30 uur

Schoolfoto’s
Landelijke prikactie
basisonderwijs– school start 1
uur later
Doorschuifochtend
Groep 2 brandweer uitje!
Groep 3-6 muziekochtend bij
de fanfare
musical groep 8 en
afscheidsavond voor groep 8
met hun ouders
Vliegen groep 8
Afscheidsviering voor alle
kinderen en ouders
Laatste schooldag en start
zomervakantie
Calamiteiten dag – vrij indien
hiervoor geen gebruik is
gemaakt i.v.m. calamiteiten.
Start zomervakantie
Weer naar school

Post/Bijlage:
1. -

Adresgegevens:

	
  

St. Jan Baptistastraat 1
5595 GN Leenderstrijp
Tel: 040-2061399
infostjan@skozok.nl - www.stjanleende.nl

