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JARIGEN IN SEPTEMBER

Niek van Strien - Lieke Boons - Rick Boons Mathijs van den Kieboom - Julia Timmermans Logan Broeders - Amke Honcoop - Morris de Wit Kees van Strien - Stan Ottevanger - Willem van der Put Stef Kruizinga - Raf Wisselaar - Gijs de Wit - Teun Honcoop Kars Honcoop

GEFELICITEERD!!!!

BERICHT VANUIT HET BESTUUR
In het vorige nieuwsbericht is aangegeven dat er ook dit jaar weer doelen gesteld worden, verbeteringen worden
doorgevoerd en we willen zorgen voor een stabiele basis.
Zoals iedereen inmiddels waarschijnlijk wel heeft meegekregen heeft de schoolinspectie de school inmiddels
gekwalificeerd als een school met de kwalificatie “GOED”. Na een lang en intensief traject is dat een bevestiging
van de goede stand van zaken op onze school. Het stichtingsbestuur van school is blij dat de inspectie heeft
bevestigd wat we eigenlijk al wel wisten, we hebben in Raamsdonk een school die op belangrijke onderdelen
kwalitatief bovengemiddeld is. Daar kunnen we met z’n allen erg trots op zijn. Overigens heeft de schoolinspectie
onlangs ook het bestuur (van de school) aan een regulier onderzoek onderworpen. Conclusie was dat ook op dat
vlak alles op orde was en de mogelijke risico’s voldoende in beeld en beheersbaar zijn. Vanuit de gemaakte
opmerkingen kunnen er plannen voor de toekomst gemaakt worden,.
Onlangs is er in diverse publicaties aangegeven dat de gemeente de gymzaal wil verplaatsen (dus slopen en
nieuwbouw) in verband met de plannen van het Ontmoetingscentrum. De gemeente heeft ons al langer geleden
gevraagd of er gezamenlijk onderzoek zou kunnen worden gedaan naar het eventueel verplaatsen van de gymzaal.
Zodoende is het zo dat wij als bestuur al langer met de gemeente in gesprek zijn. Belangrijk is dat wij als bestuur altijd
de voor onze belangrijke uitgangspunten willen handhaven voordat we als eigenaar akkoord gaan met de plannen.
Logischerwijs zijn dat uitgangspunten over bereikbaarheid, veiligheid en gebruik. Waarschijnlijk zal het een langer
lopend traject zijn. Als er nieuws is, zullen we dat aan u bekend maken, nu is dat echter nog niet aan de orde.
Om ook een stabiele bestuurlijke basis te handhaven zijn we op zoek naar een aanvulling van het algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur heeft een adviesrol aan het dagelijks bestuur en ziet toe op de kwaliteit van onderwijs, bedrijfsvoering en bestuur. Daarnaast moeten jaar- en beleidsstukken worden goedgekeurd. Verder op in deze nieuwsbrief
staat de vacature nader toegelicht.
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BERICHT VANUIT HET BESTUUR
Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk zoekt een nieuw bestuurslid.(AB)
Basisschool De Hoge Waai staat onder het beheer en gezag van de Stichting Katholiek Onderwijs
Raamsdonk. Basisschool De Hoge Waai staat alleen onder dit gezag dat wil zeggen dat wij een éénpitter zijn.

Voor het algemeen bestuur zoeken we aanvulling en komt per direct een vacature
vrij.

Wat doen wij?
Het bestuur van de stichting wordt volgens de regelgeving verdeeld in een algemeen bestuur en een dagelijks
bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur.
Het algemeen bestuur heeft een adviesrol aan het dagelijks bestuur en ziet toe op de kwaliteit van onderwijs,
bedrijfsvoering en bestuur. Daarnaast moeten jaar- en beleidsstukken worden goedgekeurd.
Wie ben jij?
Wil jij samen met ons de kwaliteit van goed onderwijs in het dorp Raamsdonk waarborgen? Herken jij jezelf in
onderstaande punten? Dan zijn wij op zoek naar jou.
 Een bestuurslid kan functioneren in teamverband, kan onafhankelijk en organisatorisch denken en is
communicatief vaardig.
 Een bestuurslid heeft bestuurlijke ervaring.
 Een bestuurslid is van onbesproken gedrag en is gemotiveerd en integer.
 Een bestuurslid heeft een relatie met de kern Raamsdonk.
 Kennis en/of ervaring op het gebied van HRM, financiële of juridische zaken en bestuurlijke processen is een pre.
Het eerste jaar zal het een adviesrol zijn binnen het algemeen bestuur, zodat er goed kennisgemaakt kan worden
met de school en manier van werken in het bestuur.
Interesse of vragen?
Voor een reactie, meer informatie of het stellen van vragen kan dan door contact op te nemen met Jasper Segeren
via jasper.segeren@dehogewaai.nl
Het sluitingsmoment van de vacature is vrijdag 30 oktober 2020.
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BEZOEK VAN DE INSPECTEUR
Dinsdag 22 september hebben we bezoek gehad van de inspecteur voor een onderzoek naar goed.
Hoe ziet zo’n dag eruit? Dat vertellen we u hier.
8.00u Beide inspecteurs zijn aanwezig. Twee inspecteurs gaan samen op onderzoek om diverse kwaliteitskaarten op
school te onderzoeken en/of te verifiëren. Ze starten met een kennismaking met het team en het doornemen van het
programma voor die dag. ‘Het wordt een leuke dag, want jullie gaan aan ons laten zien waar je goed in bent’ aldus
de inspecteur.
8.30u Als de leerkrachten de groep ingaan is het aan Sacha (interne begeleiding) en Angela (directeur) om een
presentatie te geven over de school. Doel van de dag is de inspecteurs te laten zien waar we de basiskwaliteit
overstijgen en onze eigen ambities verwezenlijken. De presentatie wordt gehouden bij het visie en missie bord in de
gang. We schrijven er aantekeningen bij en plakken onze parels op de plaat.
9.00u Groepsbezoeken langs alle klassen. In tweetallen (een inspecteur en Sacha/Angela) bezoeken we de groepen
en laten leerkrachten hun beste les zien. Dat is best spannend!
11.30u De inspecteur heeft een gesprek met 6 leerlingen uit de bovenbouw. Ze stellen hier vragen over een aantal
thema`s: pesten, hoe gaat de school daarmee om? Krijg je voldoende uitleg en vooral op je eigen niveau?
12.30u Gesprek met het team, dit was een pittig gesprek. Welke wetenschappelijk artikel heb je laatst nog gelezen?
Wat doen jullie aan burgerschap? Waar overstijgen jullie de basiskwaliteit?
13.15u Na ieder onderdeel van de dag houden de inspecteurs een moment documentenanalyse en verwerking en
een bespreking van wat ze hebben gezien.
13.30u Volgt een pittig gesprek met Sacha en Angela. Op alle kwaliteitsgebieden worden ze bevraagd. Waar laat je
de basiskwaliteit zien en waar overstijg je die als team.
14.30u Nu zijn de ouders aan de beurt voor een gesprek met de inspecteur. De ouders verlaten met een positief
gevoel de school, het team twijfelt. Er worden wel hele lastige vragen gesteld.
15.00u Aanvullende vragen voor Sacha en Angela, de schoolgids, het jaarplan, het schoolplan, de zelfevaluatie, de
externe audits, het leesplan: alle documenten zijn vooraf doorgenomen en er worden vragen over gesteld.
16.30u Na nog een half uur voorbereiding feedbackgesprek komen de inspecteurs naar het lokaal van groep 8 om
daar het team en het bestuur te informeren over de eindconclusie. “Goed, we gaan beginnen” de spanning is
voelbaar. Na een korte inleiding krijgen we de conclusie: ’het eindoordeel van basisschool De Hoge Waai is goed.’
Een ontlading volgt, juichen, lachen, stralende gezichten en een traan. Het was een zeer intensieve dag voor ons
allemaal. De inspecteur noemt de 6 kwaliteitskaarten waar we goed op scoren en geeft ons aanbevelingen op de
andere kaarten. Het bestuur trakteert op prachtige bossen bloemen en een trots team verlaat de school.
Dank aan alle ouders voor de berichtjes en felicitaties, dat doet ons erg goed!

VENTILATIE
De afgelopen weken hebben we onderzoek laten doen naar het huidige ventilatie systeem in de school. De
resultaten van het onderzoek zijn binnen en we kunnen concluderen dat het merendeel van de klaslokalen voldoet.
De huidige installatie hebben we waar nodig en waar mogelijk was aangepast en voor de verdere optimalisatie
maken we een plan van aanpak om zo in alle lokalen een goed klimaat te hebben. Tot die tijd blijven we natuurlijk
ventileren door de ramen en deuren zoveel als mogelijk open te zetten. Het luchten zal vooral gebeuren als we pauze
hebben en als de buitentemperatuur het toelaat tijdens de schooluren.
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BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
Kom in de herfstvakantie ook naar de Vakantie Bijbel Club met het thema: ‘DUIK ERIN’!
Yes, de Vakantie Bijbel Club kan dit jaar doorgaan!
Op woensdag 21 oktober gaan we weer knutselen, het grote woensdagmiddagspel spelen en is er weer een nieuw
avontuur van Sam en Jiddo.
Verder mag iedereen frietjes blijven eten en voor drinken wordt gezorgd.
Door een paar kleine aanpassingen kunnen we er een mooi Coronaproof feest van maken.
Dus reserveer de VBC vast in de agenda: woensdag 21 oktober van 10.00-16.00 uur in de Emmakerk in
Raamsdonksveer.
Alle basisschoolkinderen zijn van harte welkom, maar meld je vooraf aan via onze site.
Kijk voor meer informatie & inschrijven op: https://sites.google.com/view/raamsdonksveervbc/

Hopelijk tot dan!

TIPS- VOOR OUDERS
KINDERBOEKENWEEK 2020
En toen?
Van 30 september tot en met 11 oktober is het Kinderboekenweek met het thema En toen? We hebben een
digitaal magazine gemaakt met daarin tips voor ouders rondom voorlezen, activiteiten in de Kinderboekenweek en
leuke boeken.
Je kunt de volgende link gebruiken: http://magazines.theek5.nl/tips-voor-ouders-kinderboekenweek-2020-theek5/

