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25 januari Herstelonderzoek van de inspectie
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Personeel
Per 1 februari zal meester Paul gaan werken op Praktijkschool de Schakel. Zijn laatste werkdag op onze

school is vrijdag 28 januari. We zullen daar  op gepaste wijze aandacht aan besteden.

Ondanks het grote personeelstekort in het onderwijs zijn wij er in geslaagd een vervanger voor meester

Paul te vinden. Vanaf maandag 31 januari zal meester Denny van Leersum op onze school komen werken.

Denny is een goede bekende van ons. Hij geeft onder andere de technieklessen op de vrijdagmiddag en

verzorgt leerlingenbegeleiding. Wij zijn erg blij met de komst van meester Denny.

Groep 8  zal voor de rest van het schooljaar onder leiding van meester Ramon staan en meester Denny zal

in groep 6 aan de slag gaan, samen met juf Linda.

Wij danken meester Paul enorm voor wat hij voor de kinderen en de Sint Bavoschool heeft betekent en wij

wensen hem heel veel succes op De Schakel.

Tegelijkertijd heten wij meester Denny van harte welkom en wij wensen hem een hele fijne tijd op onze

school toe.

Zoals u weet is op 16 december juf Marjolein overleden. Op 23 december hebben wij afscheid van haar

genomen.

Veel kinderen op school hebben bij haar in de klas gezeten of hebben van haar op een andere manier les

gehad. Om ook de kinderen de gelegenheid te geven van Marjolein afscheid te nemen hebben we in de hal

van de school daar een mooi plekje voor ingericht. Wellicht hebben zij er thuis al over verteld. De kinderen

kunnen een boodschap in een speciaal boek achterlaten. Er wordt al veel gebruik van gemaakt. We zijn

onder de indruk van de persoonlijke boodschappen die zij aan het boek toevertrouwen. Het boek laten we

nog een paar weken liggen. Daarna zullen we het aan Hans, de partner van Marjolein, overhandigen.



Inspectiebezoek
Op 25 januari is het zover. Dan krijgen wij bezoek van de inspectie en

hopen we een goede beoordeling te ontvangen. Er is het afgelopen

jaar ontzettend hard gewerkt door het team aan de kwaliteit van ons

onderwijs. We hebben een mooie ontwikkeling doorgemaakt. We

rekenen erop dat de inspectie dat ook ziet en dat we dat ook goed

kunnen laten zien.

In het voorbereidingsgesprek met de inspectie werd duidelijk dat zij

tijdens het onderzoek een gesprek met ouders niet noodzakelijk

achten. Zo’n gesprek maakt pas deel uit van een onderzoek als er

zorgen zijn geuit over de veiligheid op school. Daar is bij ons totaal geen sprake van en daar zijn we trots op!

Zodra we de uitslag van het onderzoek bekend is lichten wij u daarover in.

We vinden het enorm spannend, maar we zijn optimaal voorbereid en rekenen op een goede afloop.

Corona update
Er zijn naar aanleiding van de laatste persconferentie geen

verdere aanscherpingen rond het Coronabeleid gekomen. De

afspraken die we dus eerder hebben gemaakt blijven onverkort

gelden.

Op 25 januari is er weer een persconferentie. De mogelijke

gevolgen daarvan op het beleid communiceren we zo spoedig mogelijk.


