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De Wegwijzer is weer voldoende!!!
Wat was het donderdag 26 november jl. een spannende dag. Om even voor 08.00 uur stapten
twee inspecteurs van het onderwijs de Wegwijzer binnen. Bij de team briefing stelden de inspecteurs en het team zich
aan elkaar voor en legden de inspecteurs nog even de bedoeling van de dag uit. Omdat we ons heel goed voorbereid
hadden, was dat voor ons natuurlijk geen verrassing. Allereerst gingen de inspecteurs op bezoek in alle groepen.
Ieder apart, zodat elke groep twee keer door een inspecteur werd bezocht. Ook de lessen hadden we (met elkaar)
goed voorbereid. En de leerlingen waren op de hoogte dat het een belangrijke dag was. Dat konden we goed merken
want ze werken en luisterden heel goed. Je zou bijna willen dat er elke dag op school inspecteurs rond lopen
.
Na de lesbezoeken spraken de inspecteurs achtereenvolgens met Lida en Tim, 5 ouders, 5
leerlingen en het voltallige team. En tussendoor bestudeerden ze alle documenten die we hadden
aangeleverd. Maar liefst twee ordners vol!
Vol spanning verzamelden we ons om 15.30 uur voor het laatste “feedback gesprek”. De
bestuurders van Kopwerk, Jan Bot en John Deckers, Rita de bestuurder van de Wegwijzer en
kwaliteitszorg medewerker van Kopwerk, Nel Kant waren inmiddels ook gearriveerd. Wat zou het
oordeel worden? Wederom zeer zwak, onvoldoende of voldoende. De inspecteurs hielden ons niet
lang in spanning. Ze waren verheugd te kunnen melden dat het onderwijs op de Wegwijzer weer
van voldoende kwaliteit was. Gejuich en applaus klonk op, het harde werken is beloond. Wat een
opluchting!!
Naast dat er op alle fronten veel verbeterd is, met name op de indicatoren “zicht op ontwikkeling” en “kwaliteitszorg”,
constateerden de inspectie nog wel verbeterpunten. Zo moet de instructie van de leerkrachten nog meer op het
niveau van de leerlingen afgestemd worden en moet er in de schoolgids van het komende schooljaar meer geschreven
worden over de inhoud en het effect van de onderwijsplannen. Maar al met al kregen we een dikke pluim. In januari
2021 krijgen wij het definitieve verslag. Vanzelfsprekend zal dat ook aan u bekend worden gemaakt.
En nu verder. Vol energie gaan we samen met het team, de kinderen en de ouders bouwen aan een mooie toekomst
voor de Wegwijzer. Met als stip op de Horizon; een integraal Montessori kind centrum. Maar de boog kan niet altijd
gespannen zijn. Daarom gaan we de komende maand met de kinderen genieten van dit succes en het Sinterklaas- en
het Kerstfeest. Door Corona iets anders als anders (u leest daar verder op in deze nieuwbrief meer over) maar
evenwel zullen het zeker gezellige vieringen worden.
Alle teamleden hebben van het bestuur een bloemetje gehad. De kinderen trakteren we woensdag a.s. op een
welverdiende lekkernij.
Hartelijke groet,
Tim Toornstra

Leestutoren
Begin dit jaar hebben we een vacature geplaats in de bovenbouw: “Leestutoren gezocht”.
De kinderen die hierin waren geïnteresseerd schreven een sollicitatiebrief. Er werden veel mooie sollicitatiebrieven
geschreven.
‘Ik wil super de super graag leestutor worden voor een leerling’
‘Ik heb geduld en kan lang wachten, wordt niet snel boos’
‘Ik hoop dat ik kinderen tot inspiratie kan brengen om meer met
lezen te doen’
Er werden acht bovenbouwers aangenomen. Deze leestutoren zijn
nu drie maanden bezig met het begeleiden van kinderen die moeite
hebben met lezen. We vonden het tijd voor een evaluatie
momentje. Dus ontvingen de leestutoren een uitnodiging voor een
tutorthee.
Onder het genot van een kopje thee en een koekje, hebben we de afgelopen periode met elkaar geëvalueerd. Dit
deden we door middel van vragenkaartjes. ‘Wat was je leukste tutor moment’. ‘Waar liep je tegenaan’. Door de
vragen kwamen er hele mooie gesprekken op gang. Ook konden we de tutoren vertellen dat alle kinderen vooruitgang
hadden geboekt. Hier waren ze erg trots op. Daarom gaan we ook verder met de leestutoren en is er zelfs een nieuwe
aangenomen.
Groet,
juf Sanne
Snoepen, kauwgom, knuffels en speelgoed…
Om een discussie met de kinderen te voorkomen willen wij u dringend verzoeken uw kinderen er op te wijzen om géén
speelgoed mee te nemen naar school en ook kauwgom is niet toegestaan in de klas .. Alvast dank voor het begrip en de
medewerking.
Sinterklaasfeest.
Vandaag kregen de kinderen belangrijke post. Het was een brief van Sinterklaas (zie
bijlage). Hij schrijft daar o.a. in dat hij toch ook dit jaar weer bij ons op school wil
langskomen. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 4 december. Omdat Sinterklaas als
'oudere' onder de risicogroep valt, zal hij een andere entree maken dan u gewend
bent.
Ouders kunnen de Sint helaas dan ook niet verwelkomen en worden verzocht om hun kind op de 'gebruikelijke wijze' op
school te brengen. Als alle kinderen binnen zijn, zullen we met elkaar naar de speelzaal gaan alwaar we de Sint zullen
verwelkomen. Er is op deze dag geen gym en wij zorgen voor een pauzehapje.
Alle kinderen zijn om 12:00 uur uit. We maken er een leuke ochtend van.
Kerst
Informatie over de kerstviering dit schooljaar ontvangt u z.s.m. Wat we wel alvast kunnen vragen aan u is of u
‘kerstfrutsels’ over heeft. Wilt u deze dan meegeven aan uw kind(eren)? Zij maken dan op school een kerststukje voor
een ander. Wie of wat wordt in overleg bepaald
Alvast dank!
Agenda december/januari
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Ma
Ma

4 december:
7 december:
17 december:
18 december:
21/12/20 t/m Vr 01/01/21:
4 januari:

Sinterklaas feest, alle leerlingen om 12.00 uur vrij
gewone lesdag (geen studiedag zoals eerder vermeld)
Kerstfeest
alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
start Cito toetsen

