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In deze nieuwsbrief leest u over:
• Verwachtingsgesprekken
• Inspectiebezoek
• Van de MR
• Traktaties
• Schoolfotograaf

VERWACHTINGSGESPREKKEN
In week 38 staan de verwachtingsgesprekken gepland. De leerkrachten kijken er naar uit om
u persoonlijk te ontmoeten.
Echter, heeft u milde klachten, wacht u op een testuitslag of bent u onlangs in contact
geweest met een persoon die positief getest heeft, dan verzoeken wij u een nieuwe
(mogelijk digitale) afspraak te maken. Niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar ook voor
de veiligheid van de leerkrachten.
Zoals reeds aangegeven komen de leerkrachten u buiten ophalen, bij de ingang waar uw
kind dagelijks gebruik van maakt.

INSPECTIEBEZOEK 8 SEPTEMEBER
Na het inspectiebezoek van oktober 2013 heeft De Duinsprong zich aardig doorontwikkeld.
Zo zijn we van opleidingsschool doorgegroeid naar academische opleidingsschool en
kenmerkt het team zich door een onderzoekende houding en reflectie. Niet voor niets is
professionaliteit één van onze kernwaarden. Ook met de opvang van anderstalige leerlingen
(nieuwkomers) hebben we stappen gezet met het voorporTAAL en de taalklas. Tot slot zijn
wij trots op de samenwerking met ouders. Vanuit ouderbetrokkenheid vormen we een
driehoek met ouders-leerling-leerkracht om het beste uit elk kind naar boven te krijgen.
Mooie ambities die De Duinsprong graag wil waarmaken.
Genoeg redenen om in aanmerking te komen voor de waardering Goed. 8 September vond
het inspectieonderzoek naar Goed plaats. De inspecteur, mevrouw Karin Krol, heeft
verschillende lesbezoeken afgelegd en kwam tot de conclusie dat er sprake is van een
heldere didactische structuur, waarbij de leerkrachten aandacht hebben voor individuele
niveauverschillen. Dit bleek ook uit gesprekken die de inspecteur met een aantal kinderen
heeft gevoerd. Ze zijn trots op hun school en vinden dat de leerkrachten goed lesgeven en
dat je hulp krijgt als je iets niet goed kan. Ook het team is trots op De Duinsprong. Ze hadden
een filmpje gemaakt van alle speerpunten op De Duinsprong.

Het pedagogisch klimaat viel de inspecteur meteen op. Vooral het woord SAMEN kwam
daarbij nadrukkelijk aan de orde. Samen met ouders, leerlingen en studenten laat De
Duinsprong zien constant aan kwaliteitsverbetering te werken.
In de terugkoppeling aan het einde van het onderzoek kwam voor het team het verlossende
woord: de inspecteur was het met ons eens dat De Duinsprong een goede school is. Wat een
mooie waardering voor de inzet en de aanpak van het gehele team. Een kroon op ons mooie
werk!

VAN DE MR
Dit schooljaar heeft de MR afscheid genomen van maar liefst 4 ouders, te weten Rob v.d.
Wiel (voorzitter), Sidney Franken, Anthima Kivits en Jamie Thomassen. Bij deze willen wij
hen danken voor hun inzet en meedenken op beleidsmatig niveau. We zijn blij dat we
Marcel Muskens, Melanie Sars en Marjorie Dirckens mogen verwelkomen en wensen hen
veel succes bij het invullen van hun MR-taken. Na een korte voorstelronde werd ingegaan
op de taken van de MR en werden verwachtingen naar elkaar uitgesproken.
Vervolgens stemde de MR in met de schoolgids 2020-2021. Deze kunt u vinden op onze
website. Als 3e onderwerp werd stilgestaan bij het inspectiebezoek van 8 september. De
directie blikte terug op het bezoek en lichtte toe hoe de inspecteur tot haar waardering
GOED is gekomen. De MR wil graag meedenken in het continueren van deze waardering.
Het inspectierapport zal in een volgende MR-vergadering geagendeerd worden.
Tot slot kwam het coronaprotocol ter sprake. Er werden verschillende ideeën geopperd
m.b.t. ouders wel/ niet op het plein en de verkeersveiligheid rond de school. De directie
zal de ideeën meenemen in de eerste tussenevaluatie van de schoolspecifieke afspraken.
Ook werd er vooruit gekeken naar mogelijke uitval van lessen. Ook hierover zal directie en
team op korte termijn met elkaar in gesprek gaan om ouders een actieplan vanuit
school te verstrekken.

TRAKTATIES
Zoals u heeft gelezen bij de schoolspecifieke afspraken zijn voorverpakte traktaties weer
toegestaan. Aanvullend hebben we afgesproken dat kinderen alleen de eigen leerkracht
trakteren en niet rondgaan naar andere leerkrachten in de bouw.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op 17 september zal de schoolfotograaf de jaarlijkse schoolfoto’s komen maken. Wij nemen
hierbij het coronaprotocol van foto Koch in acht, afgestemd op de RIVM-richtlijnen. De
fotograaf kan wel foto’s maken van broertjes en zusjes die op De Duinsprong zitten. Helaas
kunnen hierbij geen broertjes of zusjes uitgenodigd worden die niet op school zitten i.v.m.
ons coronaprotocol. De gymlessen gaan 17 september niet door.
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