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Van de directeur...
Samen elke dag een beetje beter. Dat is het motto van stichting LeerKRACHT, waaraan Ridderspoor
zich verbonden heeft. Een motto dat goed past bij onze ambitie: een school zijn waar uitstekend
onderwijs wordt gegeven. In veranderende tijden is het zo nodig om alert te blijven op
ontwikkelingen. Door hier met het team over in gesprek te gaan én te blijven, kunnen we ons
onderwijs goed blijven afstemmen op wat kinderen van nu nodig hebben. Dit is dan ook het
hoofdonderwerp voor de studiedag van aanstaande vrijdag. We buigen ons over onze eigen kwaliteit,
passend onderwijs en leerlingenzorg en we maken een brug tussen deze twee onderwerpen door dit
te verbinden met stichting leerKRACHT. Zo maken we vrijdag weer een stap in onze ontwikkeling, die
elke dag een kleine impuls krijgt doordat het team van Ridderspoor zich inzet voor de kwaliteit van
goed onderwijs. Voor mij is het een eer om te mogen werken met dit gedreven onderwijsteam.
Prachtig om de school mee te ontwikkelen naar het hoogst haalbare niveau. We bereiden ons vrijdag
ook voor op de interne audit, die na de voorjaarsvakantie plaatsvindt. Verderop in deze nieuwsbrief
leest u hier meer over.
Volgende week loopt de instrumentale oriëntatie af in de groepen 6. Wat hebben de kinderen
genoten van de lessen op hun instrumenten! Ik wens ze veel succes tijdens de presentatie hiervan,
aanstaande donderdag.

Belangrijke data










22 februari: studiedag. Alle kinderen vrij
25 februari – 1 maart: krokusvakantie
4 – 8 maart: luizencontrole
6 maart: carnaval
13 maart: schoolvoetbal groep 3-4, gemengde teams
14 maart: theater groepen 6
20 maart: OOH studiedag, alle kinderen vrij
3 april: schoolkorfbal
4 april: theoretisch verkeersexamen groepen 7
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Audit op Ridderspoor: 4 en 7 maart
Streven naar het beste voor de kinderen
Op maandag 4 en donderdag 7 maart bezoekt een intern team van Openbaar Onderwijs Houten onze
school voor een interne audit. Kort gezegd is dit een onderzoek naar de onderwijskwaliteit. De
collega’s van het auditteam gaan de klassen in en waarderen de kwaliteit van het geboden onderwijs.
Ook zullen ze het pedagogisch klimaat onder de loep nemen. Verder zullen ze kijken naar de
doorgaande lijn die we neerzetten in onze thema’s, sociale ontwikkeling en didactisch handelen. Als
laatste presenteren we onze werkwijze met stichting LeerKRACHT, waarmee we onszelf scherp
houden op de kwaliteit van het onderwijs. De MR wordt uitgenodigd voor een interview met het
auditteam en volgende week laat ik via MaxClass weten hoe u als betrokken ouder kunt deelnemen
aan de audit.
Na een aantal weken zal het verslag klaar zijn. In de volgende nieuwsbrief zullen we hiervan een
samenvatting geven zodat u ook goed geïnformeerd bent over de waardering van het auditteam.
Het auditteam bestaat uit de directeuren van OOH en een aantal leerkrachten met specifieke kennis
en vaardigheden. Ook is er een externe auditeur ingehuurd om de blinde vlekken te voorkomen.
De interne audit is een zogenaamd waarderend onderzoek. Er wordt geen oordeel geveld, zoals de
onderwijsinspectie dat doet. Er wordt nauwkeurig gekeken naar de context van onze school, onze
visie, ons beleid en de wijze waarop we dit vormgeven. De audit levert aanbevelingen op waar we als
team verder mee kunnen in onze ontwikkeling. De MR, het bestuur, kinderen en teamleden worden
geinteviewd tijdens de audit. Er worden ook lessen bekeken en er vindt een documenten studie plaats
van de documenten waarin we ons beleid beschrijven, borgen en verbeteren. Een hele mooie kans om
scherp te krijgen waar we de komende jaren op kunnen gaan focussen.
Wij hebben er zin in en zien de audit met vertrouwen tegemoet.
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Staking 15 maart
Ridderspoor sluit haar
deuren op 15 maart

Zwangerschapsverlof
Martine Slagmolen

Ridderspoor zal haar deuren sluiten op 15
maart a.s.

Omdat Martine Slagmolen een kindje
verwacht, neemt ze voor de
voorjaarsvakantie afscheid van haar groep.
Na de zomer keert ze terug in ons team. We
wensen Martine een heel fijn
zwangerschapsverlof toe en hopen dat alles
goed mag gaan met het kindje!

Aan de landelijke staking wil het overgrote
deel van het team meedoen. Dit, om
aandacht te vragen voor ons mooie maar
kwetsbare beroep dat aan zoveel
verandering onderhevig is. Deze
veranderingen zijn goed en nodig maar we
kunnen dit niet realiseren zonder passende
middelen te ontvangen van de overheid.
We begrijpen dat de staking voor praktische
ongemakken kan zorgen. We hopen dat u
een goede oplossing voor de opvang van uw
kind(eren). En we hopen natuurlijk dat
minister Slob ons signaal verstaat en
passende maatregelen treft om ons
belangrijke werk ook mogelijk te blijven
maken.

Gelukkig hebben we ook een collega mogen
vinden die deze tijdelijke klus gaat oppakken,
naast Berna. Juf Annabel Simons komt ons
team versterken. Ze heeft inmiddels al een
paar dagen met Berna meegedraaid in de
groep en ze popelt om te beginnen. In een
volgende nieuwsbrief stelt Annabel zich nog
nader aan u voor.
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Aanmeldingen op
Ridderspoor
Heeft uw kind op Ridderspoor nog een
broertje of zusje dat nog niet is aangemeld?
Op onze website vindt u het
aanmeldingsformulier. Het is fijn om al een
beetje van te voren te weten wie er bij ons
op school komen. U kunt het formulier
inleveren bij de directeur, Maarten Tromp.
Mocht u interesse hebben in een plaatsing
van uw kind op ‘onze’ peutergroep? Maak
gerust even kennis met Maartje, onze
peuterleidster. Ze vertelt u graag meer over
de werkwijze van Kind en Co en de manier
waarop zij op ons onderwijs aansluiten.
Hartelijk welkom!

Richtlijnen
verlofaanvragen
Met enige regelmaat wordt er verlof
aangevraagd door ouders. Verreweg de
meeste verlofaanvragen vallen binnen de
wettelijke kaders. Daarom kan ik ze ook bijna
altijd goedkeuren. Een enkele keer komt het
voor dat een verlofaanvraag niet wordt
goedgekeurd. Op de website van de
gemeente Houten kunt u meer informatie
vinden over de richtlijnen voor
verlofaanvragen. U kunt ook een kijkje
nemen op de website van de rijksoverheid.
Hier staat alles over leerplicht en verlof wat
u moet weten.
https://www.houten.nl/burgers/onderwijs/l
eerplicht-vakantie-verlof-en-vrijstelling/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/l
eerplicht

Vakantierooster 2019 - 2020
Hieronder treft u het definitieve vakantierooster voor 2019-2020. Zo kunt u alvast rekening houden
met uw vakantieplanning.
Herfstvakantie

Maandag 21-10-19 t/m vrijdag 25-10-19

Kerstvakantie

Maandag 23-12-19 t/m vrijdag 03-01-20

Krokusvakantie Maandag 24-02-20 t/m vrijdag 28-02-20
Pasen

Vrijdag 10-04-20 t/m maandag 13-04-20

Meivakantie

Maandag 27-04-20 t/m dinsdag 05-05-20

Hemelvaart

donderdag 21-05-20 en vrijdag 24-05-20

Pinksteren

ma 01-06-20 t/m vrijdag 05-06-20

Zomervakantie

Maandag 20-07-20 t/m vrijdag 28-08-20
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