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O p mijn school zijn alle medewerkers samen verantwoorde-

lijk voor mij. Zij helpen mij om nieuwe dingen te leren en te ont-

dekken. Ze leren mij op mijn eigen kunnen te vertrouwen én ver-

trouwen te hebben in mijn mede-leerlingen, die ik bijna allemaal 

ken, omdat De Meridiaan een kleine school is waar de kinderen 

uit de buurt naartoe gaan.  

 

Mijn leerkracht maakt samen met mij zichtbaar wat ik al kan en 

wat de volgende stap is voor mij. Dat is soms best spannend, maar mijn 

leerkracht helpt mij om die stap te durven zetten. Ze weet zeker dat ik het 

kan, als ik het maar probeer. Daar praat mijn leerkracht ook over met mij 

en mijn ouders. 

 

Leren op mijn school is leuk! We doen veel creatieve en sportieve activiteiten 

onder en na schooltijd. De lessen zijn interessant, doordat we veel in thema’s 

werken.  

 

Mijn leerkracht praat veel met de andere juffen en meesters over hoe ze les-

geven. Daardoor is het voor mij duidelijk wat er van mij wordt verwacht én 

wat ik van mijn juf kan verwachten. 

 

Ik mag van mijn leerkracht meepraten over wat ik leer en hoe ik dat doe. Ik 

kan daarbij bijvoorbeeld een tablet gebruiken en samenwerken met andere 

kinderen. Mijn leerkracht helpt mij om zelfstandig oplossingen te bedenken 

en ik krijg de ruimte om de school te gebruiken als oefenplek voor de echte 

wereld.  

 

Kortom, samen kunnen wij met vertrouwen, lef en plezier groeien, want:  

Op de Meridiaan durf je ervoor te gaan! 

Interessante  

Data: 

 Vr 1 feb: na schooltijd 

team en ouders versieren 

voor project 

 Ma 4 t/m 14 feb: school-

project Valentijn 

 Di 12 feb: bezoek stich-

ting Boor 

 Ma 18 t/m 21 feb: 

schoolkamp gr 8 

 Za 23 feb t/m zo 3 mrt : 

voorjaarsvakantie 

 Ma 4 mrt: studiedag, 

kinderen vrij 

 Di 6 mrt: start school 
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samen vertrouwen plezier lef 

Op de Meridiaan durf je ervoor te gaan! 

Zo ziet dat eruit door de ogen van een kind: 

Bovenstaande tekst is door het team van De Meridiaan opgesteld.  

Het verwoordt waar we als team aan werken. Deze visie komt groot in de 

school te hangen en verschijnt op de website.  

 

De kernwoorden ‘vertrouwen, lef, plezier en samen’ geven in combinatie met 

ons motto ‘Op de Meridiaan durf je ervoor te gaan’ en bovenstaande visie rich-

ting aan ons handelen. We kunnen vanuit dit kader steeds spiegelen ‘Doen we 

de goede dingen? En doen we dingen goed?’. Daarmee werken we continu aan 

de kwaliteit van ons onderwijs en dat komt de kinderen ten goede! 



door de actieteams nieuwe concrete 

90-dagen plannen gemaakt, die voor 

het hele team gelden. Denk hier-

bij aan communicatie met ou-

ders, het werken met thema’s en 

schoolprojecten en het gebruik 

van de gang als werkplek voor 

kinderen.  

Ook werkt iedereen  aan de ei-

gen ontwikkeling. Zo hebben we 

afgesproken dat alle leerkrach-

ten zichzelf tijdens een les 

gaan filmen. Ook gaan colle-

ga’s bij elkaar kijken. En in 

maart/april gaan de directie en 

IB opnieuw bij alle leer-

krachten op groepsbezoek. 

Zo zijn we allemaal in een door-

lopend proces van ontwikkeling. 

Dus ook voor het team geldt: Op de 

Meridiaan durf je ervoor te gaan! 

Vorige week donderdag was er 

een studiedag. We hebben met 

het team teruggeblikt op de eer-

ste helft van dit schooljaar en 

concrete plannen gemaakt voor 

de tweede helft. Wat vooral op-

viel was dat alle neuzen dezelf-

de kant op staan. Tijdens de 

thema avond in december was dit 

al goed zichtbaar. Die doorgaan-

de lijn zien we ook terug in de 

manier waarop we de kinderen 

leren zelfstandig te werken, en 

ook door de manier van lesgeven.   

We hebben gekeken naar de sa-

menwerking in de actie-

teams; u weet het misschien nog, 

groepen collega’s werken samen aan 

de pijlers van ons onderwijs. Er zijn 

De dag van de 

liefde is al in 

zicht, zo dus ook 

ons project Va-

lentijn.  

Op 4 februari 

starten we in 

alle klassen met 

het project.  

Rekenen, spelling, ge-

schiedenis en nog veel 

meer in het teken van 

Valentijn. De school 

wordt vrijdagmiddag na 

schooltijd versierd, als u 

wilt helpen dan graag. 

Donderdag 14 februari 

sluiten we project in de 

klassen af. Misschien 

wordt u de komende 

weken nog wel ver-

rast door een geheim-

zinnige Valentijn. 

 

Schoolproject Valentijn bijna van start 

Studiedag: teamwork loont! 
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De OR gaat niet als zodanig verder. 

We bedanken de moeders van harte 

voor hun inzet tijdens sint en kerst. 

We bespreken in het team en in de 

MR hoe we de ouderhulp kunnen 

organiseren. Ideeën zijn welkom! 

Tijdens de MR vergadering is 

o.a. de begroting voor 2019 

besproken. Bovendien is een start 

gemaakt met het werven van een 

nieuwe directeur. 

De nationale voorleesdagen zijn 

in volle gang! In alle groepen wordt 

dagelijks voorgelezen. Vaders, 

moeders, opa’s en oma’s, meld u 

aan en kom 10 minuutjes voorlezen 

in de groep van uw (klein)kind! 

12 februari krijgt de school bezoek 

van medewerkers van Stichting 

Boor; dit is de scholenstichting waar 

De Meridiaan onder valt. We laten die 

dag zien waar we als school mee bezig 

zijn. Ook ouders en kinderen krijgen 

een rol. 

Juf Jane is aan het re-integreren op 

school. Op maandag, donderdag en 

vrijdag werkt zij een paar uur per 

keer met kleine groepjes kinderen en 

doet ze andere ondersteunende taken. 

Dit wordt uitgebouwd naar volledige 

werkdagen. Het duurt nog even 

voordat juf Jane weer helemaal 

terugkeert voor de klas. 

Van 18 t/m 21 februari gaat 

groep 8 op schoolkamp. Veel 

plezier alvast! 

Vrijdag 22 februari begint om 15.00 

uur de voorjaarsvakantie. 

Maandag 4 maart is er een 

studiedag; we zien de kinderen dus 

graag dinsdag 5 maart weer op school. 


