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1e rapport mee naar huis
Tussenevaluatie gesprekken met ouders
MR vergadering
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Trots en dankbaar!
Trots ben ik als directeur op alle ouders, alle kinderen en
zeker ook op het team van de Floralaan. Wat doen
kinderen en ouders het thuis goed. Het vraagt veel, maar
jullie doen het! Hier op school doen we het goed qua
online onderwijs en qua noodopvang. De onderlinge
samenwerking op school en ook met ouders, die aangeven
het soms zwaar te hebben, ervaar ik als constructief. Daar
ben ik dankbaar voor. Ik hoop met heel mijn hart dat we
na 5 februari weer gewoon onze deuren open kunnen
zetten en kinderen gewoon weer naar school mogen!
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MR-vergadering
In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat er
vacatures zijn in de MR-oudergeleding. Neem contact op
met Gonda Louwers (gonda.louwers@salto-eindhoven.nl)
als je meer wilt weten of interesse hebt. Wij hebben echt
versterking nodig!
Onderwerpen op de agenda van 25 januari a.s.:
• Het concept schoolplan voor 2021-2024 staat
geagendeerd. Dit is een plan waarin we onze
ambities en plannen voor de komende jaren
hebben opgeschreven. We hebben gebruik
gemaakt van input van ouders en kinderen. Als de
MR instemt met het plan dan zorgen wij dat
iedereen het kan lezen.
• De begroting voor 2021.
• De resultaten van de leerlingtevredenheidsmetingen. Deze metingen hebben wij 2x gedaan om
te kunnen zien wat de impact is van onze nieuwe
manier van werken rondom ongewenst gedrag.
• Ons online onderwijs en andere zaken die met
COVID te maken hebben.
• Nieuwe meting oudertevredenheid.
Alle verslagen van vergaderingen komen op de website!
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Hallo wij zijn Karin en Nina....
Wij zijn Nina de Wit en Karin de Groot. Wij vervullen de rol
van schoolcontactpersoon op SALTO-school Floralaan en
geven allebei les in groep 4. Wij vinden veiligheid binnen
de school erg belangrijk. In een school waarin iedereen zich
veilig voelt, worden immers de mooiste ontwikkelingen
doorgemaakt.
Als schoolcontactpersoon is het belangrijk leerlingen,
collega’s en ouders te ondersteunen als ze te maken
krijgen met ongewenst gedrag en/of een onveilig gevoel.
Die ondersteuning kan verschillen van het bieden van een
luisterend oor tot het ondersteunen bij het indienen van
een klacht. Maar altijd gericht op het zo snel mogelijk een
eind maken aan het ongewenste gedrag en het herstellen
van een veilige werk-/leeromgeving.
Wanneer kun je contact met ons opnemen?
Ouders, collega’s en kinderen kunnen bij ons terecht als ze
een klacht hebben over ongewenst gedrag. We hebben het
over ongewenst gedrag als er sprake is van pesten,
discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie. Ons advies
is altijd: praat erover met degene die het ongewenst
gedrag vertoont. Bespreek het ook met de leerkracht en/of
directie. Mochten de gesprekken geen effect hebben of
misschien onveilig voelen, dan kun je ook bij ons terecht.
We hebben telefonisch contact of we maken een afspraak
voor een persoonlijk ge-sprek. We luisteren naar jouw
verhaal en we kunnen samen de verdere stappen
bespreken. Weet dat jij altijd de regie houdt. We
ondernemen geen stappen zonder overleg.
We zijn het beste te bereiken via de volgende emailadressen: nina.dewit@salto-eindhoven.nl en/of
karin.degroot@salto-eindhoven.nl
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Film over onze school
Groep 8 leerkracht Eveline Pennings heeft samen met de
leerlingen van onze leerlingenraad een film gemaakt. Dit
filmpje gebruiken wij op dit moment om nieuwe ouders
een beeld te geven van onze school. We kunnen ze immers
niet rondleiden. Volgende week zien de leerlingen dit
filmpje. Daarna wordt het op onze website geplaatst. Leuk
als je er naar kijkt en ons reactie geeft.
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Typetuin
Wil je dat je kind leert typen? Dat kan. Zie hiervoor de
informatie in de bijlage.

