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Op de kalender
17 maart: boomplantdag op de Achthoek

Algemeen
Tevredenheidsonderzoek ouders
De tevredenheid van jullie als ouders brengen wij graag in beeld. Dit is een onderdeel van onze kwaliteitscyclus.
De kinderen vanaf 10 jaar hebben ook een vragenlijst ingevuld op school.
Alle oudste kinderen van het gezin krijgen morgen een brief mee met hierop een unieke inlogcode voor de oudertevredenheidvragenlijst. Zouden jullie deze willen invullen vóór 5 maart. We hopen op 100% respons!
Nationale Boomplantdag
De gemeente schenkt ons in het kader van de Nationale Boomplantdag een tulpenboom. De boom wordt op
woensdag 17 maart geplant door wethouder Piena.
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Speerpunt 7
We nemen verantwoordelijkheid voor integrale gezamenlijke ontwikkeling
Nieuws van de MR
Op 25 februari heeft de MR, overleg gehad met de directie van de Achthoek. Tijdens dit gesprek is de
thuisonderwijs periode besproken. Het algemene beeld is dat deze periode goed is verlopen, waarbij het
programma steeds is aangepast op basis van terugkoppeling van ouders en kinderen. De aanpak van de laatste
weken in de thuisonderwijs periode zou het startpunt vormen voor een eventuele derde periode van
thuisonderwijs.
Ook is de stand van zaken met betrekking tot het schoolplan besproken, waarbij de MR met name gefocust heeft
op de kwaliteit van onderwijs en het automatiseren, omdat hier verbeterpotentieel zit. Op 8 maart zal de MR
tijdens een kwaliteitsaudit over het singaleringsproces geïnterviewd worden ,waarna de resultaten eind april
worden verwacht
Als MR hebben we de termijnen van de oudergeleding zodanig afgestemd, dat er elk schooljaar één plaats in de
oudergeleding van de MR beschikbaar komt voor nieuwe kandidaten. Zo zal aan het einde van dit schooljaar de
termijn Ilona Zoeterman in de MR aflopen.
Via deze weg roepen wij ouders op om om zich kandidaat te stellen voor deze plaats in oudergeleding van de MR
voor een termijn van drie jaar.
Mocht u uzelf ook kandidaat willen stellen neem dan contact op met één van de oudergeleding MR leden ( Conny
van der Schriek en of Steven Schotanus) of stuur een email naar mr@deachthoek.nl
Graag horen wij ook graag van jullie indien je punten hebt die je door de MR wilt laten bespreken.
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