Samenwerken
Zelfstandig
Verantwoordelijk
OBS de Dorpsschool, Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, 0575-551360
info@dorpsschool.nl
Schooljaar
2018-2019
11-07-2019
I n h o u d:

Denktank MijnRapportfolio
Tijdens de ouderavond van 26 juni j.l. hebben we u geïnformeerd over de ontwikkeling
die we inzetten van het huidige rapport naar MijnRapportfolio. We vonden het een
waardevolle avond en willen alle ouders die er waren hartelijk danken voor hun inbreng.
Het viel ouders en ons op dat er dit keer, in tegenstelling tot de vorige ouderavonden,
weinig animo was. Kwam het door de warmte, de tijd van het jaar of hadden we toch via
nog meer kanalen een uitnodiging moeten sturen? We horen het graag van u via
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www.dorpsschool.nl

Denktank

marit@dorpsschool.nl, zodat we hier een volgende keer rekening mee kunnen houden.

MijnRapportfolio


Tevredenheids-

De inhoud van het rapportfolio gaan we na de zomervakantie, onder begeleiding van een

peiling leerlingen

medewerker van MijnRapportfolio, verder vullen. Drie ouders hebben inmiddels bekend

2019

gemaakt dat zij het interessant vinden om mee te denken over deze invulling. Als u zich
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Vervolg
tevredenheidspeiling



ook bij deze denktank wilt aansluiten, dan hoor ik het graag. Ik verwacht dat we na de
zomervakantie 2 of 3 keer gedurende één uur, aan het begin van de ochtend, zullen
afspreken.

MR
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Hart voor de
Achterhoek

Tevredenheidpeiling leerlingen 2019



Oudste oud-leerling De vragenlijst ‘Tevredenheidspeiling leerlingen 2019’ is in mei door 95% van de



Bericht van de GGD

van de Dorpsschool kinderen van groep 5 t/m 8 ingevuld. Een respons boven de 70% wordt als ‘uitstekend’

beschouwd. De uitslagen geven een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de
respondenten.
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Uitreiken oude Tshirts



Oud en nieuw

Agenda juli

Bijlage


van onderwijs.
Er zijn 40 vragen gesteld over de volgende onderwerpen:
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De gehanteerde vragenlijst is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie

GGD Heimwee



Veiligheidsbeleving: gemiddelde score 3,81



Het optreden van de leraar: gemiddelde score 3,68



De opstelling van de leerling: gemiddelde score 3,51



Welbevinden: gemiddelde score 3,63



Fysieke veiligheid: gemiddelde score 3,78



Sociale veiligheid: gemiddelde score 3,82



Psychische veiligheid: gemiddelde score 3,91



Materiele zaken: 3,79
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DIRECTIE
Bereikbaar op:
maandag, dinsdag en
donderdag
INTERNE BEGELEIDING
Bereikbaar op dinsdag
en vrijdag

De gemiddelde score in bovenstaand overzicht is van de Dorpsschoolleerlingen.
Je kunt scoren tussen 0.00 en 5.00 waarbij 3.00 de gemiddelde normscore is.
Gemiddeld hebben we 3.74 gescoord.
Zoals u kunt zien scoort ‘de opstelling van de leerling’ als sterk punt, maar het is tevens
de laagste score in het rijtje. Analyse hiervan levert op dat we de kinderen nog kunnen
leren hoe ze hulp kunnen bieden en/of kunnen zoeken voor zichzelf of anderen als er
een keer gepest wordt. Binnen deze categorie vragen scoren ze weer sterk op de vraag
of ze zich aan de regels tegen het pesten houden.
De kinderen gaven met een 8,9 aan dat ze zich veilig voelen op school én dat ze het
naar hun zin hebben op school. In de opmerkingen geven kinderen o.a. aan dat de
school na thuis de beste plek is waar ze zich thuis voelen én dat de Dorpsschool de
beste school van de wereld is.
Daar doen we het voor! We hopen dat u dit in uw omgeving vertelt, want betere reclame
dan de uitkomst van deze tevredenheidspeiling is er volgens ons niet.

MR
Medezeggenschap is een groot goed in onze scholen, maar ook in de stichting. Wat de
MR is voor de school, is de GMR voor de stichting.
In de afgelopen jaren heeft de GMR de bestuurder van de stichting mogen adviseren
over verschillende organisatorische zaken, de verdeling van de financiën over de scholen
en de stichting, de hoeveelheid medewerkers op de scholen, het samengaan van
scholen, het ontwikkelen van de organisatie. Kortom, allerlei items vanuit de stichting
die een effect hebben op de scholen en daarmee dus op het onderwijs.
In het afgelopen jaar hebben we dit als klein team gedaan, bestaande uit twee ouders en
twee leerkrachten. Om goed invulling te kunnen geven aan medezeggenschap zijn we
op zoek naar betrokken ouders en leerkrachten die samen met elkaar en de bestuurder
een verdere impuls willen geven aan de organisatie. Heb je affiniteit met financiën of
met kwaliteitsbeleid of wellicht heb je vooral veel zin in ontwikkeling? Dan nodigen we je
graag uit om je bijdrage te leveren. Ervaring in het onderwijs is absoluut geen noodzaak,
juist de ervaring van buiten maakt dat we met elkaar tot nieuwe inzichten kunnen
komen.
Wil je nou meer informatie over wat het inhoudt? Kom dan een keer een GMRvergadering bijwonen, maar bellen met de voorzitter Alma Reitsma mag zeker ook (06 –
48 59 29 76).
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Hart voor de Achterhoek
Vorig jaar mei hebben we meegedaan aan
de Rabobank actie ‘Hart voor de Achterhoek’.
Als ‘lid’ van de Rabobank kon u op onze school
en een aantal andere instanties stemmen. Het
heeft ons het prachtige sponsorbedrag van
€ 395,02 opgeleverd voor cultuur, muziek of
kunst. We hebben ervoor gekozen om het
bedrag vanuit de cultuurbegroting aan te vullen
naar € 1100,- om circusmaterialen aan te
schaffen. Hierdoor staat de circusdag niet op
zich, maar krijgt het dagelijks een uitdagend vervolg. De materialen zijn begin juli, met
ontzettend veel plezier, in gebruik genomen.
Ook dit jaar hebben wij ons weer ingeschreven voor de actie ‘Hart voor de Achterhoek
2019’. Er kan tussen 5 en 19 september gestemd worden. Hoe? Dat hoort u vlak na de
zomervakantie van ons. We hopen t.z.t. natuurlijk weer op veel stemmen.

Oudste oud-leerling van de Dorpsschool
We zijn op zoek naar de oudste oud-leerling van de Dorpsschool. Helaas is er geen
archief beschikbaar waar we uit kunnen putten. Hopelijk kunt u ons helpen en wilt u ons
in contact brengen met de oudere oud-leerlingen via info@dorpsschool.nl ? Alle reacties
die worden ingestuurd tot zaterdag 24 augustus zijn welkom. Daarna maken we de
balans op en willen we de oudste oud-leerling die we kunnen vinden graag een vraag
stellen.

Bericht van de GGD
Beste ouder(s)/verzorger(s)
Het schooljaar is alweer bijna ten einde. Binnenkort kunnen de kinderen gaan genieten
van een lange zomervakantie, met misschien wel logeerpartijen. Ook de schoolkampen
staan voor de deur. Dit kan voor kinderen nog wel eens een berg zijn waar ze tegenop
zien, terwijl het juist zo leuk is. In het bijgevoegde stukje kunt u hier meer over lezen.
Mocht u nog vragen hebben over ‘heimwee’ of ander vragen, dan bent u altijd welkom
op mijn inloopspreekuur. Natuurlijk kunt u me ook mailen.
Ik wens u een warme, gezellige zomerperiode toe.
Petra Keizer, Jeugdverpleegkundige p.keizer@ggdnog.nl
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Uitreiken oude T-shirts
De ouderraad is bezig met het vervangen van de oude schoolshirts. In de afgelopen
weken hebben de kinderen van groep 3 t/m 7 daarom een oud shirt mee naar huis
gekregen. Uw kind mag dit shirt als aandenken houden. De kinderen van groep 8 zullen
hier nog even op moeten wachten tot het afscheid in de laatste week van dit jaar.

Oud en nieuw

Wat een jaar! We hebben zo ongelooflijk fijn en hard gewerkt om de kinderen te
begeleiden bij hun ontwikkeling! Daarbij hebben we ervaren dat onze nieuwe visie echt
richting heeft gegeven. Kent u hem nog? Of misschien kan ik beter
Vragen: ‘Herkent u onze visie al in de praktijk?’.
De visiezin - Op OBS de Dorpsschool bieden we, door een optimale samenwerking met

kinderen, ouders en teamleden, een uitdagende Dalton – ontwikkelomgeving. - wilden
we graag gevisualiseerd zien in een nieuw logo, zodat het nog makkelijker wordt om
deze uit te dragen. Om met de kinderen en u samen naar de visie toe te bewegen. Het
ontwikkelen van een logo is gelukt! Na de zomervakantie, op maandag 2 september
tussen 8.30 en 9.30 uur, zullen we het nieuwe logo onthullen. We hopen dat u daarbij
aanwezig kunt zijn.
Graag bedanken we u voor de prettige, open samenwerkingen in het afgelopen
schooljaar. We hopen dat iedereen kan genieten van een fijne, lange zomervakantie.
Heel veel plezier en tot 2 september!
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Agenda juli
Maandag

15-07

Schoonmaak groep 1 t/m 4

Dinsdag

16-07

Schoonmaak groep 1 t/m 4
Leerlingen groep 8 ’s middags vrij
Afscheid groep 8 avond

Woensdag

17-07

Donderdag

18-07

Schoonmaak groep 1 t/m 4
Groep 8 fietst de school uit….om 12.00 uur
‘Doordraaiuur’ van 8.30 – 9.30
Groep 8 vrij

Vrijdag

19-07

Groep 8 vrij
Groep 1 – 7 vrij vanaf 12.00 uur

Maandag

02-09

Start schooljaar 2019-2020

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!
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