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Belangrijke data
Afname cito
16-01-2017 t/m 27-01-2017
Portfoliogesprekken groepen 3-7 en
adviesgesprekken groep 8
06-02-2017 t/m 17-02-2017

In deze info4all berichten wij u over de komende activiteiten,
huisvesting en personele- en onderwijskundige zaken.
Het kalenderjaar 2016 zit er alweer op. Wij hopen dat u allen een fijne
kerst en oud- en nieuw heeft gehad. Nog geen drie weken in het
nieuwe jaar zijn wij al weer hard aan het werk en druk bezig met de
cito toetsen in de groepen 3-8!

Carnaval

Cito toetsen

17-02-2017 (12:00u vrij)

Tijdens de Citoweken hebben wij te horen gekregen dat verschillende
kinderen hebben geoefend met de originele Citotoetsen. De
Citotoetsen waren verkregen van een welbekende website waar
tweedehands spullen worden verkocht. Wij willen benadrukken dat
Cito een leerlingvolgsysteem is dat ons als school handvatten geeft
om de voortgang van kinderen te kunnen volgen en analyseren om de
kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Indien kinderen deze
toets thuis oefenen zijn de toetsgegevens voor de school niet meer
bruikbaar. Wij willen u dan ook verzoeken hier niet aan mee te werken
en uw kinderen niet te laten oefenen met de originele Citotoetsen.

Voorjaarsvakantie
20-02-2017 t/m 24-02-2017
Studiedag
27-02-2017
Portfoliogesprekken groepen 1-2
13-03-2017 t/m 24-03-2017

Inmiddels is cito ingelicht over de situatie. Zij hebben ons verzekerd
actief naar aanbieders van originele cito toetsen te zoeken en de
aanbieders vriendelijk te verzoeken de advertenties te verwijderen.

Verkeer locatie Bosrand
Na de kerstvakantie openden wij met trots onze nieuwe locatie
Bosrand met alle kinderen van de school. Fijn om te zien dat er ook
zoveel geïnteresseerde ouders aanwezig waren!
De afgelopen weken hebben wij echter klachten ontvangen van
ouders van de Droomspiegel en buurtbewoners omdat er regelmatig
auto’s over het fietspad en over het grasveld de weg afsnijden om van
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Personeel
Juf Reinouw
Direct na de voorjaarsvakantie zal juf
Reinouw terugkeren van haar
zwangerschapsverlof. Zij zal 4 dagen
werkzaam zijn in groep 6a. juf
Reinouw is alweer een aantal keer
terug geweest op school en heeft
veel zin om weer te beginnen! Op
donderdag zal juf Marije voor de
groep staan.
Juf Marinka

Juf Marinka zal na de
voorjaarsvakantie fulltime werkzaam
zijn in groep 6c. Wij wensen haar
heel veel plezier en succes!

locatie Marco Polo naar locatie Bosrand te komen. Bij deze willen wij u
dan ook vriendelijk
verzoeken de voor de
auto’s aangewezen
autowegen te
gebruiken (zie foto). Dit
om gevaarlijke situaties
en ongelukken met
fietsende en
wandelende kinderen
te voorkomen. Bij
voorbaat dank.

Locatie Bosrand
schooljaar
2017-2018
Locatie Bosrand is een
complete school
geworden met vele
faciliteiten. Zo is er een
speelzaal, een
volwaardig speelplein,
ruime magazijnen en
een ruime hal. Dit creëert nieuwe kansen voor de gehele school. Het
creëert voor ons een kans om de jongere kinderen (groep 1-5) weer
met de oudere kinderen (groep 6-8) in 1 gebouw te laten werken en
spelen. Dit is altijd onze wens geweest als Daltonschool. Locatie
Monaco liet de mogelijkheid tot het vormen van twee parallelle
scholen echter niet toe. In februari en maart zal er samen met de MR
en het gehele team gekeken worden welke kansen er liggen en hoe
we de verdeling van de groepen in het schooljaar 2017-2018 kunnen
worden vormgeven. Zodra wij meer informatie hebben, zal deze zo
spoedig mogelijk met u worden gedeeld.
Met vriendelijke groet, namens het Team van de Droomspiegel,
Directie de Droomspiegel

Nieuws van de Medezeggenschapsraad
Ook bij de MR hebben de afgelopen maanden de voorbereidingen
voor de nieuwe huisvesting op de agenda gestaan. Na jaren van
overleg met de gemeente over de huisvesting van de school, kreeg
de Droomspiegel deze semipermanente locatie begin schooljaar
aangeboden. de MR is vanaf dat eerste bericht nauw betrokken
geweest bij dit proces. Belangrijke items wat betreft deze huisvesting
zijn:
1.Veiligheid in en rond het gebouw. Niet alleen het vervoer van en
naar de school, het gebouw en het schoolplein, maar ook de routing
in het gebouw: ’s morgens bij het piekmoment: is dit voor iedereen
veilig?
2.De ruimte voor ontwikkeling en groei. Voor de leerlingen en
leerkrachten is groei belangrijk en ook als school geheel. Is er genoeg
ruimte om even apart te werken, zijn er genoeg spreekruimtes en zijn
er nog lokalen voor groei?
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3.Identiteit van de school. De uitstraling en waar de school voor staat
(o.a. Dalton): is dit herkenbaar en vormt dit een eenheid met locatie
Marco Polo?
Wij als MR konden ons zeer goed vinden in de opzet van locatie
Bosrand en de inrichting zoals deze is gekozen door het team. Ook de
inrichting van het schoolplein (verdere inrichting volgt nog) en de
veiligheid rondom de school zijn voor ons voldoende uitgewerkt.
Vanaf dit moment zijn we in gesprek met de directie over de
toekomstige indeling van beide schoolgebouwen. Omdat beide
locaties dicht bij elkaar zijn gevestigd en we ervan uit kunnen gaan dat
we de komende jaren in deze twee gebouwen gevestigd zullen zijn,
geeft dit ook direct de opening te kunnen kijken naar een nieuwe
indeling van de groepen (in het nieuwe schooljaar). Opties zijn o.a. in
beide gebouwen een volledige groep 1 t/m 8 bezetting (verticale
indeling) en de huidige verdeling van boven- en onderbouw separaat
huisvesten. De MR bespreekt deze en andere opties en alle voor- en
nadelen ervan en zal tot een advies naar de directie komen in een van
de eerstvolgende MR vergaderingen. Mocht u uw ideeën willen uiten,
neemt u dan contact met ons op via mr@droomspiegel.nl.
Waar zijn wij verder mee bezig?
Halverwege het schooljaar kijken wij naar de voortgang van alle
doelstellingen van de school en de MR. Wat is de stand van zaken
bijvoorbeeld rondom meer- en hoogbegaafdenbeleidsplan? Hoe
staat het met ICT op de Droomspiegel en hoe wordt het
veiligheidsplan in de praktijk vormgegeven?
Ten slotte zijn we ook aangesloten bij de ervaringen met het nieuwe
portfoliogesprek: hoe gaat dat nu? Zijn we hier tevreden over? Is het
goed werkbaar voor de leerkrachten en leerlingen en levert het de
informatie voor ouders op die ouders willen horen bij het
portfoliogesprek? Graag horen wij ook uw mening naar aanleiding
van de portfoliogesprekken: heeft het opgeleverd wat u wilde weten
van de ontwikkeling van uw kind(eren)? Wat heeft u eventueel gemist?
Wat voor soort aanvulling wenst u? Dit soort vragen zouden wij graag
beantwoord zien van u als ouders. Wij zijn benieuwd naar uw reactie
die u kwijt kunt op mr@droomspiegel.nl. Wij zullen deze ervaringen
meenemen in de evaluatie en ons advies.
Namens de gehele MR
Jeannette Bogaard
Voorzitter Medezeggenschapsraad de Droomspiegel
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