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21 april

Route 8 (eindtoets groep 8)

23 april

Leerlingenraad

26 april
27 april

Studiedag, alle kinderen vrij
Koningsdag, alle kinderen vrij

29 april

Sportdag groepen 1 t/m 4

30 april
3 t/m 14 mei

Sportdag groepen 5 t/m 8
Meivakantie

17 mei

Aandacht voor Id-al-Fitr (Suikerfeest)

Geen schoolreisjes dit schooljaar
Vorig jaar zijn we gestart met het organiseren van een
schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 aan het begin van het
schooljaar (september). Een goede start die past in aandacht
voor positieve groepsvorming.
Omdat we te maken hebben met COVID, hebben we de
schoolreisjes in september moeten annuleren in de hoop dat
er aan het einde van het schooljaar meer mogelijk zou zijn.
Dat is helaas niet het geval.
Binnen SALTO is het besluit genomen dat er dit schooljaar
geen schoolreisjes zijn en ook geen externe schoolkampen.
Heel spijtig! Wij hopen dat schoolreisjes weer mogelijk zijn in
het nieuwe schooljaar.
Voor wat betreft het schoolkamp.... wij zijn druk aan het
nadenken over een alternatief voor het kamp. Vorig jaar was
het alternatieve kamp een groot succes. Dus ook nu zetten
wij de schouders eronder om alle 8e groepers een goed
afscheid te geven!
Resultaten oudertevredenheidsonderzoek
Met het MT en de MR hebben wij de resultaten van de
korte vragenlijst (1-meting) besproken. Op de afbeelding zien
jullie dat we het beleidsterrein kwaliteit net onder de norm
scoren (namelijk 2,99). De norm = 3. Bij de overige
beleidsonderdelen scoren we boven de norm.

Uitleg afbeelding: GSES-> gemiddelde score eigen school.
GSOS -> gemiddelde score overige scholen in Nederland. Op
kwaliteit staat er geen cijfer bij GSOS. Dit komt omdat wij de
vragen specifiek hebben gemaakt voor onze school. Uitkomst
kan dan niet meer worden vergeleken.
Op de subonderdelen van de genoemde beleidsterreinen
scoren we soms onder en soms boven de norm. Op alle
subonderdelen scoren we beter dan in november 2019, maar
dus niet altijd op of boven de norm. Wat de oorzaak daarvan
is kunnen we op basis van alleen de cijfers niet achterhalen.
Omdat wij onszelf willen verbeteren moeten we snappen wat
ouders bedoelen en willen. Daarvoor is een gesprek
belangrijk. De deelname van ouders was beduidend minder
dan bij de vragenlijst in november 2019. Wij denken dat dit te
maken heeft met alles wat COVID en de richtlijnen van ouders
vragen, maar dat is een aanname die we eveneens willen
toetsen bij ouders.
Binnenkort nodigen wij ouders uit voor een (digitaal)
verdiepingsgesprek. Wil je daaraan meedoen? Geef jezelf op
bij de leerkracht van jouw kind. Een berichtje in ouderportaal
is voldoende.
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Bron en contact onderzoek
SALTO doet mee aan een landelijke steekproef van de GGD.
Het is belangrijk dat je weet dat je bewaar kunt maken tegen
het uitwisselen van contact gegevens van jouw kind. In de
bijlage lees je er meer over, ook hoe je je bezwaar kenbaar
kunt maken.

Continurooster
Na de lockdown zijn we gestart met het continurooster.
Binnenkort krijgen ouders een korte vragenlijst om hun
mening te geven over het continurooster. Wij willen namelijk
weten of ouders tevreden zijn of niet, en in welke mate ze
tevreden zijn. Met die input kunnen wij wellicht zaken
verbeteren. Ook in de klas komt het continurooster aan de
orde. Op die manier komen wij te weten hoe het
continurooster voor kinderen is en of we voor hen iets
kunnen/moeten aanpassen.
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