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Nieuwsbrief  10 PJS 

schooljaar 2020-2021      13 - november - 2020 

 

Prins carnaval bekendgemaakt 
Ieder jaar op de dag dat Sint Maarten gevierd wordt, maken wij ook bekend wie 

komend jaar op onze school prins carnaval is. Dit jaar is dat prins Ivar de eerste. 

Samen met zijn adjudanten dansmarieke Anouk en Meike hebben zij zich 

woensdag aan de klassen voorgesteld. Het is duidelijk dat zij er al ontzettend 

veel zin in hebben om er op 12 februari met elkaar een mooi feest van te gaan 

maken.  

Toelichting oudergesprekken 
Naar aanleiding van een MR vergadering waarbij gesproken is over de aanstaande oudergesprekken willen 

we graag de organisatie hiervan verduidelijken.  

Deze serie oudergesprekken hebben we dit jaar voor het eerst toegevoegd aan onze gesprekkencyclus. We 

hebben dit gedaan n.a.v. onze jaarevaluatie en de terugkoppeling van de ouderenquête waaraan u vorig 

jaar heeft meegewerkt.  (U leest hierover meer, verder in deze nieuwsbrief.)We stelden vast dat de tijd die 

tussen de kennismakingsgesprekken en de eerste rapportbesprekingen plaatsvond te lang was. Met name 

voor kinderen waar opbrengsten of gedrag aanleiding tot een gesprek zouden kunnen zijn werd gepland 

contact met ouders gemist. Dit was voor ons een reden om deze extra gespreksronde voor het eerst in te 

plannen.  

Om het besmettingsgevaar te beperken is besloten om de gesprekken niet fysiek plaats te laten vinden. Dit 

is ook een reden geweest om naast de door leerkrachten gewenste gesprekken ouders die dit zelf nodig 

vonden uit te nodigen en ditmaal niet persé met allen ouders het gesprek aan te gaan.  

Of de wijze waarop deze gesprekken gevoerd worden met teams, telefonisch, of anders zullen we achteraf 

gaan evalueren.  

Het laatste wat we willen is u het idee geven dat u niet welkom bent om met ons in gesprek te gaan. Hopelijk 

draagt deze uitleg hiertoe bij. 

MR bericht 
De MR is 10 november digitaal bij elkaar gekomen. De begroting van de PJS is in concept besproken 

waarover de MR voor nu geen opmerkingen heeft. Het formatieplan wordt doorgeschoven naar begin 2021. 

De oudergeleding van de MR is content met de uitvoering van de opgelegde COVID-19 maatregelen en is 

blij dat de PJS geen groepen naar huis heeft moeten sturen. De oudergeleding van de MR is blij dat de insteek 

vooral is om te kijken wat wél kan en is blij dat de oudervereniging het Sinterklaasfeest alsnog binnen de 

mogelijkheden vorm geeft en heeft alle vertrouwen dat er voor Kerst ook een mooi alternatief voor de 

kinderen wordt gerealiseerd. De MR heeft ingestemd met het schoolplan 

2020-2024. De vorming van het IKC lijkt in een stroomversnelling te komen. Nog voor het einde van het jaar 

moet de gemeenteraad van Langedijk er iets van vinden. De MR heeft bij de directie (Frans) erop 

aangedrongen dat er vanuit het bestuur van Allente een afspraak gegenereerd wordt met ons voor 

kennismaking en een structurele transparante samenwerking gedurende de ontwikkeling en realisatie van 

het IKC te bewerkstelligen. De MR wil nauw betrokken blijven in het proces en de ontwikkelingen en dit met 

jullie delen. 
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Schoolplan 2020 - 2024 
Op de site kunt u het schoolplan terugvinden. Hierin staat verwoord waar de speerpunten van de school de 

komende vier jaar op gericht zijn. Per jaar worden hieruit speerpunten voor een schooljaar specifiek 

uitgewerkt. Ook deze zijn op onze site terug te vinden. 

Enquête WMKPO 
Vorig jaar is door Allente net voordat de scholen dicht moesten vanwege Corona een ouder tevredenheid 

enquête uitgezet onder kinderen, leerkrachten en ouders. Allereerst dank voor de hoge respons 70% om deel 

te nemen in die bijzondere periode. We scoorden veruit het hoogste vergeleken met de andere Allente 

scholen. Dit maakt dat de uitkomst voor ons echt betekenis heeft. Op alle onderdelen beoordeelt u onze 

school met een ruim voldoende. We zien ten opzichte van een eerdere afname een aantal dalingen. Met 

name actieve en zelfstandige rol van de leerlingen en het schoolklimaat (met name over gebouw) zijn met 

minimaal 1 cijfer achter de komma gedaald. Deze hebben onze aandacht. We zijn actief in gesprek en 

hopen dat de gemeente in december akkoord geeft om nieuwbouwplannen uit te werken. Hoe we kinderen 

verantwoordelijk kunnen maken voor hun eigen werk is en blijft een dagelijkse uitdaging voor ons team.  

Het is heel duidelijk dat ouders over het algemeen zeer tevreden zijn met het continurooster. Dat het 

pedagogisch handelen en sociale veiligheid en welbevinden relatief hoog scoren geeft aan dat uw kinderen 

met veel plezier en met een veilig gevoel naar school toe komen. Een van de belangrijkste kernwaarden van 

ons! Het bevestigt dat de inzet van ‘de Vreedzame school’ merkbaar en voelbaar is. Dit is ook zichtbaar in 

de scores van de leerlingen      . Zij beoordelen ons op alle onderdelen hoger dan twee jaar geleden. (zie 

volgende pagina) 

Al met al mooie rapportcijfers waar we blij mee zijn. We blijven de ontwikkeling met elkaar gaande houden. 

De aandachtsgebieden van dit jaar leest u terug op onze site.  
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Overlast rondom school 
Na jaren nauwelijks overlast gehad te hebben in de schoolomgeving is het de laatste weken heel onrustig 

rondom de school in de avonden en in het weekend. We hebben contact met de gebiedsagent van 

Langedijk en met de jongerenwerkers gehad. Zij hebben aangegeven extra toezicht te willen  houden 

rondom onze school maar, weten, net als wij onvoldoende op welke momenten zij dit zouden moeten doen. 

We hebben een aantal direct omwonenden al verzocht ons hierover een berichtje te sturen. Mocht u wat 

zien wilt u dit dan doorgeven door een berichtje aan f.vandegevel@allente.nl . Wij zullen anoniem een 

doormelding geven zodat het toezicht meer gericht kan worden uitgevoerd. Dank voor uw hulp. 

 

Plastic gebruik 
Graag willen we u vragen de hoeveelheid plastic dat kinderen meekrijgen naar school waar mogelijk te 

beperken. Een beker met wat drinken of een pakje drinken maakt het verschil. We wilen de kinderen bewust 

maken dat het beperken van het gebruik van plastic goed is voor het milieu. Hierover met elkaar het gesprek 

aangaan helpt. Door met uw kinderen hierin al heel vroeg het gesprek aan te gaan zal het effect in de 

toekomst merkbaar zijn! 
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