Informatief bulletin voor ouders/verzorgers van de Markeschool. Hierin wordt alle informatie
opgenomen van de schoolleiding, de AC, de MR, commissies enz. voor zover zij op dat moment
mededelingen hebben.
Markeschool - Middendorp 32 -7754 MB Wachtum - tel. 0524 552206 - email: info@markeschool.nl

datum: 8 februari 2019
Nieuwe leerlingen
Op maandag 11 februari mogen we twee nieuwe leerlingen verwelkomen op de Markeschool, namelijk Sven Geuzinge (groep
4) en Stijn Geuzinge (groep 6). Wij wensen Sven en Stijn een hele fijne en leerzame tijd op de Markeschool. Met de komst van
deze leerlingen staat de teller op 36.
Grote Rekendag
Op woensdag 4 april doen we mee aan de “Grote Rekendag”. We zijn al druk met het voorbereiden
van deze dag, hiervoor zijn we op zoek naar dozen en wc-rolletjes. Zou u deze mee willen geven
aan uw kind(eren)? Alvast vriendelijk bedankt namens de rekencommissie.

Tevredenheidsonderzoeken
In november hebben alle ouders een uitnodiging gekregen om mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. 71,4%
(15 ouders) heeft hier gehoor aangegeven wat een prima percentage is. Dat laatste is belangrijk i.v.m. de betrouwbaarheid van de uitkomsten.
Uit het rapport vallen de volgende dingen op:
 Alle ouders bezoeken de 10-minutengesprekken/ouder-kindgesprekken
 Het merendeel van de ouders voelt zich betrokken bij school
 Het merendeel van de ouders weet waar ze terecht kunnen als ze willen helpen op school
 Het merendeel van de ouders geeft aan dat hun kind met plezier naar school gaat
 Het merendeel van de ouders is tevreden over de vorderingen die hun kind maakt
 Het merendeel van de ouders geeft aan dat hun kind zich thuis voelt op school
 Het merendeel van de ouders voelt zich thuis op school
 Het merendeel van de ouders geeft aan dat de school bekend staat als een goede school
 Het merendeel van de ouders vindt dat voldoende duidelijk naar buiten komt waar de school voor staat
 Het merendeel van de ouders wordt voldoende geïnformeerd
 Het merendeel van de ouders vindt de informatie over school duidelijk genoeg
 Het merendeel van de ouders geeft aan dat de kinderen enthousiast praten over school (
 Het merendeel van de ouders zou nogmaals voor de school kiezen omdat hij het dichtstbij is
 Het merendeel van de ouders zou nogmaals voor de school kiezen om het onderwijskundig concept
 Alle ouders zou nogmaals voor de school kiezen om de zorg en aandacht voor de kinderen
 Het merendeel van de ouders zou nogmaals voor de school kiezen omdat de school een goede naam heeft
 Het merendeel van de ouders zou de school aan andere ouders aanbevelen

De uitkomsten zijn over het algemeen dan ook positief en daar zijn we natuurlijk blij mee!
Ondanks dat er geen negatieve uitschieters zijn, hebben we een tweetal punten eruit gehaald die onze aandacht zullen
krijgen en dat zijn:

De aandacht voor sport en beweging (5 ouders zijn hier ontevreden over)

Praten andere ouders positief over de school (4 ouders geven aan van niet)
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Ook de leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben een onderzoek ingevuld. Uit het rapport vallen de volgende dingen op:
 Het merendeel van de kinderen vindt dat ze veel leren op school
 Alle kinderen geven aan dat ze vriendjes en vriendinnetjes hebben op school
 Alle kinderen vinden het klaslokaal gezellig
 Het merendeel van de kinderen geeft aan dat er duidelijke regels zijn over wat wel en niet mag
 Geen van de kinderen is bang voor andere kinderen
 Het merendeel van de kinderen voelt zich (bijna) nooit alleen op school
 Geen van de kinderen denkt “zat ik maar op een andere school”
 Alle kinderen geven aan dat juf of meester helpt als ze dat nodig hebben
 Het merendeel van de kinderen geeft aan dat juf of meester het ziet als ze goed hun best doen
 Het merendeel van de kinderen vindt het schoolgebouw er van binnen mooi uit zien
 Alle kinderen vinden het schoolgebouw er van buiten mooi uit zien
 Het merendeel van de kinderen vindt het schoon en netjes op school
 Het merendeel van de kinderen vindt het schoolplein leuk
Voor de toekomst willen we ons natuurlijk altijd blijven verbeteren! Daarom is het van belang niet alleen de mooie punten ‘te
vieren’ maar ook goed met elkaar na te denken waar we in de toekomst naar toe willen en wat we nog kunnen verbeteren.
We hopen dan ook samen met u te blijven ‘bouwen’ aan school in ons prachtige dorp waar iedereen trots op kan zijn!

Kerkbezoek
De kinderen van groep 4 en 5 gaan maandag 11 februari een bezoek brengen aan de
katholieke kerk in Coevorden. De pastoor zal dan het een en ander vertellen over wat er in de
kerk te zien is. We gaan dit doen tijdens het uur van godsdienst en HVO. Het vervoer is
inmiddels geregeld, maar als u wilt dat uw kind op een stoelverhoger zit, zou u deze dan
maandagmorgen mee willen geven? Als begeleiding gaan mee: Juf Anne ( godsdienstjuf),
juf Alita( HVOjuf), juf Dea( godsdienstjuf in Dalen) en juf Lineke.

Aanmelden leerlingen
Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen 1 maart 2019 en 1 maart 2020 4 jaar worden binnenkort aan te
melden. Voor ons is het goed om enig idee van de aantallen te hebben om goede prognoses voor de volgende jaren te maken. We kunnen hier dan met de samenstelling en bezetting van de groepen in het nieuwe schooljaar rekening houden. Wilt
u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan buren, vrienden,
familieleden, die overwegen hun kind bij ons op school aan te melden? Uiteraard kan er op school altijd een
afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek en/of voor een rondleiding vóór ouders een schoolkeuze maken. Dit
kan het beste door een mail te sturen naar directie@markeschool.nl. Aanmelden en inschrijven kan vanaf nu via onze website. Hier staat ook informatie over de procedure. U kunt de informatie vinden bovenin de menubalk.

Uit de kalender:
Maandag 11 februari:
Maandag 11 februari:
18 t/m 24 februari:
Maandag 25 februari:
Donderdag 28 februari:
Zaterdag 2 maart:

20.00 uur AC-vergadering
kerkbezoek groep 4-5
Voorjaarsvakantie
luizencontrole
excursie naar het infocentrum Hunebed Highway in Dalen en de opgraving langs de
N34 (groep 4 t/m 8)
oud papier
Bijlage;



Brief staking 15 maart 2019
GGD Drenthe
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Wachtum, 8 februari 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Staking vrijdag 15 maart
Op vrijdag 15 maart wordt door medewerkers in het primair– en voortgezet onderwijs gestaakt,
naast het basis- en voortgezet onderwijs, sluiten ook het mbo, hbo en de universiteiten zich aan bij
de acties. De vakbonden hebben de medewerkers opgeroepen om het werk landelijk neer te leggen. De vakbonden hebben de staking georganiseerd in overleg met onder andere de PO-Raad,
vanuit de samenwerking in het PO-front. Het PO-front vindt de extra middelen die in het regeerakkoord zijn vrijgemaakt om salarissen te verhogen en werkdruk te verlagen, te weinig. Bovendien is
het grootste deel van de extra middelen voor werkdruk pas in 2021 beschikbaar en dat is te laat.
Om de druk op minister Arie Slob van Onderwijs en het gehele kabinet te houden, hebben de vakbonden besloten om een actieweek te houden die op vrijdag 15 maart eindigt met een brede staking.
Staken is een individueel recht. Het is aan de medewerker of zij van dit recht gebruik willen maken
of niet. Deze keuze wordt dus niet door het bestuur of de directie van de school genomen. Alle
teamleden van de Markeschool hebben reeds aangegeven, dat zij zullen deelnemen aan de staking. De school zal op 15 maart dan ook gesloten zijn.
We willen benadrukken dat het ons echt gaat om de toekomst van uw en onze kinderen.
Opvang
Wij vragen u zoveel mogelijk zelf opvang voor uw kinderen te regelen voor deze dag. Mocht u daar
onverhoopt niet toe in staat zijn, dan zorgt de school in samenwerking met onze vaste
opvangpartner Kinderwereld voor opvang van uw kind. U kunt uw zoon of dochter voor deze dag
aanmelden via de ouderAPP van Kinderwereld. Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact opnemen
met de administratie van Kinderwereld: tel.: 0524-524445. De kosten voor opvang variëren
(afhankelijk van het aanbod) en komen voor eigen rekening.
Inhalen
In het basisonderwijs geldt dat leerlingen een minimumaantal lesuren moeten volgen in boven- en
onderbouw. De school heeft hier rekening mee gehouden door marge-uren in de roosters in te
bouwen. Uw kind hoeft de gemiste lesuren dan ook niet in te halen.
Met vriendelijke groet,
Team en directie Markeschool
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