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.
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datum: 29 oktober 2021
Oudertevredenheidsonderzoek
Na de vakantie hebben we de resultaten van de tevredenheidsenquêtes ontvangen en besproken met
de Medezeggenschapsraad. Wat betreft de uitkomsten kunnen we het volgende vermelden:
Leerlingen:
Van groep 6,7,8 hebben 16 leerlingen de vragenlijst ingevuld en zij geven de school een mooi cijfer,
een 8,8 (ter vergelijking: de benchmark met andere scholen geeft als cijfer een 8,2 aan). Het meest
waarderen de leerlingen de leerkrachten, de goede werkplekken, de extra hulp die gegeven wordt en
de leuke groep waarin ze zitten. Daarnaast geven de leerlingen aan dat ze zich prettig voelen in de klas
en dat leerkrachten echt iets aan pesten doen als er gepest wordt. Als verbeterpunt geven de
leerlingen het volgende aan: leren hoe het beste te leren, de school mag netter en schoner, afspraken
kunnen beter worden nageleefd en ze willen graag meedenken over schoolse zaken. Punten waar we
zeker nog wat van kunnen leren.
Ouders
13 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is 68% van alle ouders. Arcade-breed gezien een mooi
respons. Desondanks hopen we de volgende keer een hogere respons te bereiken. Als sterke punten
komen naar voren: de sfeer op school, kinderen hebben het naar hun zin, leerkrachten zijn altijd bereid
om te helpen, er is aandacht voor alle leerlingen, voldoende uitdaging voor leerlingen die meer aan
kunnen, er worden gevarieerde lessen gegeven en het voorzieningenniveau wordt positief gewaardeerd. Vanzelfsprekend zijn er ook verbeterpunten te constateren. Zo vindt men de communicatie
vanuit school niet in alle gevallen optimaal en is de directie niet altijd bereikbaar en open over keuzes
die ze maken. Ook vinden ouders de school niet altijd schoon en netjes. Het punt van de communicatie
hebben we zelf al onderkend en daar afspraken over gemaakt binnen het team. Wat betreft de keuzes
die we als school maken: we proberen elk jaar onze nieuwe plannen te communiceren op de zakelijke
ouderavond en verder toe te lichten in het Markenieuws. En wat betreft de bereikbaarheid. 3 dagen in
de week is de locatiecoördinator bereikbaar via de mail en op de mail wordt normaal gesproken
dezelfde dag gereageerd. Verder kan er altijd een afspraak worden gemaakt als u iets wilt bespreken.
Wij staan daar altijd voor open. Tot slot: voor schooltijd staat er een leerkracht op het plein voor vragen. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u even naar binnen lopen. Door de waan van de dag wordt dat wel
eens vergeten. Overigens zijn ze na schooltijd ook vaak wel bereikbaar tot een uur of 4.

Start project Levensecht leren
Afgelopen dinsdag zijn we gestart met het scholengroepbrede project
levensecht leren. Op dinsdagochtend komen een aantal leerlingen vanuit
alle drie de scholen bij elkaar om vanuit een levensechte situatie aan het
werk te gaan. Het eerste project waar ze zich op storten is de realisatie
van een natuurontmoetingsplaats voor de Markeschool. De leerlingen
gaan het zelf ontwerpen, plannen en uitvoeren. Daarbij wordt van ze
verwacht dat ze bijvoorbeeld begrotingen opstellen, materiaallijsten
samenstellen, werkzaamheden plannen, informatie verzamelen, maar
ook verspreiden. Op deze manier hopen we leerlingen vanuit een
betekenisvolle situatie een zetje te geven bij het leren leren. Het project
wordt begeleid door juf Manon.
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Sportnieuws
Sportclinics
Helaas hebben de sportverenigingen besloten ook dit jaar geen buitenschoolse sportclinics te organiseren. Het organiseren
is tijdrovend en het aantal vrijwilligers is schaars. Wel is het de bedoeling dat er in blokken aan de verschillende sporten
aandacht zal worden besteed.
Roparun
Wij hadden als school een vraag gekregen om mee te doen aan de Mini-Roparun met groep 5,6,7,8. En natuurlijk hebben we
daar ja tegen gezegd, ook al was het kort dag. De kinderen hebben hun best gedaan om geld op te halen voor het goede
doel. Binnenkort zal het geld worden overhandigd aan de Stichting Roparun.
Absentiemeldingen.
Leerlingen kunnen vanaf nu ook via de schoolapp absent worden gemeld onder het kopje absenties.
Naast ziekmelden, kunnen hierin ook bijvoorbeeld de tandartsbezoeken worden gemeld. Leerkrachten
kunnen dit dan in de app zelf lezen. Overigens blijft het uitgangspunt dat dokters-en tandartsbezoeken
zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gepland.

Proeftoets groep 8
Vanaf dit jaar worden de Cito-toetsen vernieuwd. Voor de leerlingen van groep 3, 4 en 5 zijn deze vanaf januari al beschikbaar
en zullen ook door ons worden ingezet. Voor de andere groepen zijn de nieuwe toetsen vanaf volgend jaar beschikbaar. Wij
hebben ons opgegeven om deze nieuwe toets voor gr 8 uit te proberen, zodat onze ervaringen kunnen
worden meegenomen in de definitieve toets. De leerlingen zullen daarom vóór 5 november een extra toets
maken voor Rekenen, Spelling en Begrijpend Lezen. In de nieuwe toets voor Spelling is ook een onderdeel
Taalverzorging (leestekens) opgenomen. De toetsen Rekenen en Begrijpend Lezen worden aangepast en
zullen minder talig zijn (rekenen) en meer variatie in teksten bezitten (begrijpend lezen).

Afsluiting Kinderboekenweek
Wat hadden we een leuke afsluiting van de Kinderboekenweek! Door middel van
workshops hebben de kinderen kennis kunnen maken met diverse beroepen. Zo hebben
alle kinderen een taart en kaarsen gemaakt, een insectenhotel getimmerd en zijn een
aantal leerlingen met elkaar getrouwd. Alle leerlingen gingen met hun handen vol weer
naar huis. We danken wederom de Activiteitencommissie voor het organiseren van deze
leuke afsluiting van de Kinderboekenweek.

Schoenendoosactie
Op de kalender staat voor volgende week de schoenendoosactie gepland. De folder is mee naar huis gegaan en we vragen de
leerlingen een schoenendoos gevuld met (eigen) spulletjes mee naar school te nemen voor woensdag a.s. Op school zullen
we de dozen versieren. Een lijst met dingen die in de doos kunnen is tevens bijgevoegd. De AC neemt de kosten voor de
verzending voor haar rekening. Een mooi voorbeeld van een goed doel.

Fietscontrole
Op donderdag 9 november vindt de jaarlijkse fietscontrole plaats van de fietsen van de leerlingen van
groep 3 t/m 8. Het is belangrijk dat leerlingen op fietsen rijden voorzien van o.a. degelijke remmen en
goede verlichting. Voor meer informatie zie: http://fietscheck.vvn.nl/ .
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Agenda
30 oktober
1 november
2 november
5 november
9 november
11 november
19 november
22 november
26 november

Ophalen oud papier
AC-vergadering
Start schoenendoosactie (informatiefolder gaat mee naar huis)
Start week van de mediawijsheid
Fietscontrole gr 3-8
Sint Maarten (informatie gaat mee naar huis)
Voorstelling groep 7 en 8
Voorleeswedstrijd Markeschool (intern)
Markenieuws
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