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NIEUWSBRIEF - BASISSCHOOL DE MARLIJN

Stichting leerKRACHT
Dit jaar gaan we met onze school starten met de leerKRACHT-methodiek.
Met behulp van leerKRACHT werken wij als team continu aan
kwaliteitsverbetering van het onderwijs voor onze kinderen, waarin we
verschillende instrumenten gebruiken zoals de bordsessie (een wekelijkse,
korte sessie, waarin we met elkaar de voortgang bespreken op onze doelen).
Als team leren we van elkaar en verbeteren we samen ons onderwijs. Er is
veel ruimte voor ieders inbreng en we maken veel meer gebruik van elkaars
kennis en kunde en zo sluit onze manier van werken steeds beter op elkaar
aan. We kijken bij elkaar in de les om te zien wat het effect is op kinderen.
Ook de kinderen zijn meer betrokken omdat zij feedback geven op de lessen
en dus meewerken aan de verbetering.
De leerKRACHT-aanpak is gebaseerd op wat bewezen werkt in landen met
nog beter onderwijs dan het onze, maakt gebruik van hoe bijvoorbeeld
ziekenhuizen werken met ‘continu verbeteren’ en – blijkt uit onderzoek van
de Universiteit Utrecht – effectief te zijn in het versterken van leraren in hun
vak.

MR Nieuws
Op woensdag 15 december was de derde MR-vergadering van dit jaar.
Online dit keer. De dag ervoor werd bekend dat de scholen een week
eerder dicht zouden gaan. Uiteraard was dit dan ook onderwerp van
gesprek. We zijn dankbaar voor het enthousiasme en vaart waarmee het
hele team van de Marlijn zich hard heeft gemaakt voor het organiseren
van fijne kerstactiviteiten voor
de kinderen. Verder bespraken we de impact die corona op de leraren en
leerlingen van de Marlijn heeft gehad vanaf de herfstvakantie.
Daarnaast hebben we gesproken over hoe zelfstandigheid als een van de
kernwaardes vorm krijgt in de verschillende groepen. Een greep uit de
onderwerpen die verder de revue passeerden:
·
De onlangs goed bijgewoonde ouderbijeenkomst.
·
We hebben van gedachten gewisseld over inclusief onderwijs. Deze
vraag was door PPO de Link (de stichting waar de Marlijn onder valt)
aan de MR gesteld.
·
Het is erg fijn dat alle commissies waar hulp van ouders bij nodig is
goed zijn gevuld. Dit biedt een goed perspectief voor het nieuwe jaar.
·
Een jaar waarin we hopelijk subsidie voor het groene plein krijgen.
Tijdens de vergadering luisterden twee kandidaat MR leden mee. Wilt u
ook een keer een MR vergadering bijwonen? Dat kan! Stuur ons dan een email: mr@demarlijn.nl. Ook voor vragen en suggesties is de MR op dat emailadres bereikbaar.
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Persconferentie 14/1
Vanavond staat er weer een
persconferentie gepland. Nieuwsgierig
zoals gewoonlijk of er weer aanvullende
of veranderlijke maatregelen zullen gaan
plaatsvinden voor ons als scholen.
Mocht er iets veranderen dan zal ik deze
uiteraard weer met u communiceren.

Wist u dat...
- de nieuwsbrieven nu ook te vinden zijn op de website?
- de nieuwe beslisboom te vinden is op de website en in de bijlage?
- meester Erwin in juli papa gaat worden?
- wij op vrijdag 21 januari de eerste Marlijnviering hebben?
- alle kinderen op donderdag 17 februari een studiedag hebben?
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