Studiedagen
Op 2 en 13 februari hebben we als schoolteam
stilgestaan bij het thema: “Omgaan met verschillen in
gedrag”. Een ervaren docent heeft ons door deze
dagen geloodst. We leerden met behulp van
verschillende modellen anders naar het gedrag van
kinderen te kijken en te zoeken naar achtergronden
van het gedrag. We hebben ook geoefend in het geven
van positieve feedback. U kent ongetwijfeld de valkuil
van opvoeders: we zijn zo gemakkelijk gericht op
aspecten in het gedrag die niet goed zijn; hoe leren we
het positieve te waarderen en dat te uiten. Daardoor
zal het negatieve gedrag verminderen. Het is de oude
regel: overwin het kwade door het goede.
Het lijkt vanzelfsprekend, maar opvoeders weten dat
het lastig is en oefening vraagt.
We hebben het onderwerp” anders omgaan met
verschillen in gedrag in de groep”, ook benaderd
vanuit de vraag: hoe geven we deze aanpak een meer
structurele plek in onze leerlingenzorg. Zo kan een
leerkracht in een bouwoverleg advies vragen aan
collega’s en kan indien nodig een handelingsplan
worden opgesteld. Meestal worden er
handelingsplannen opgesteld voor de aanpak van lees, taal- of rekenproblemen en soms bij
gedragsproblemen. We willen dat nu meer structureel
gaan doen; daarmee wordt de leerkracht effectiever
ondersteund in de aanpak van verschillen in het
gedrag tussen kinderen.

NIEUWSFLITS
Informatiebulletin voor ouders, teamleden, leden van
de ouderraad en de medezeggenschapsraad van de
Oranje Nassauschool te Muiderberg.

1 april - Meester en juffenfeest!
Nummer 8, maart 2009
Inleiding
Hierbij ontvangt u de Nieuwsflits van de maand
maart.
Hartelijke groet, Bert van der Weijde

Verhuisd
Dorothee Schoevaars (en Jasper Schoevaars,
Wapenzaal)) naar Comeniuslaan 12, 1412 GP
Naarden, tel. 035 - 6940533

Visitatie
In het kader van de kwaliteitszorg wordt op donderdag
5 maart een visitatie gehouden. De visitaties worden
om de 5 jaar gehouden op de scholen die bij Spirit zijn
aangesloten. Twee adviseurs van de Besturenraad (de
organisatie voor besturen in het onderwijs, waarbij het
bestuur van Spirit is aangesloten) komen dan een dag
op school. Vooraf hebben zij van allerlei documenten
van de school kennis genomen. Op die dag bezoeken
zij lessen en spreken met diverse betrokkenen, ook
met ouders en leerlingen. Op basis van hun
bevindingen schrijven ze een rapport met conclusies
en aanbevelingen waar de school mee verder kan. De
visitatie is dus gericht op ontwikkeling van de school.
De volgende onderwerpen komen m.n. aan de orde:
Onderwijskundige ontwikkelingen, Leerlingenzorg;
Kwaliteitsbeleid; Communicatie met ouders;
Teamfunctioneren.

Trefwoord
Vanaf half maart tot Pasen is het thema: “Wat een
kracht!”. In dit thema nodigen wij de kinderen uit zich
te verwonderen over krachten die de wereld kunnen
veranderen. Krachten in de natuur en krachten in de
mens. Wie zich daar niet over kan verwonderen, zal
ook niet begrijpen van Pasen. Het wonder van het
paasgeloof ligt namelijk in de kracht van de zwakke.
Een eenvoudig mens blijkt machtiger dan soldaten en
koningen en overwint zelfs dood. En door hem wordt
de wereld vernieuwd. Het thema komt ook terug in de
symboliek van een rups die een wonderlijke
metamorfose doormaakt en als een kwetsbare en
tegelijk prachtige vlinder te voorschijn komt uit de
cocon.

Klok weg!
Sinds woensdag 4 februari is uit de Prinsenkamer
verdwenen: de klassenklok, geschenk van het Ronald
Mc.Donaldhuis in 1988 aan juf Pauline. De klok is
herkenbaar aan de kindertekeningen op de plaats van
de 12, de 3, de 6 en de 9. Wie hem mij terug kan
bezorgen krijgt een beloning. Ik was er na 20 jaar best
aan gehecht!
Juf Pauline
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