Daltonschool De Evenaar

Je eigen weg:
klaar voor de toekomst!

Bezoek ons online: www.daltonschooldeevenaar.nl

Marap 2e verantwoordingsperiode | Kalenderjaar 2017

Hoogtepunt van het jaar
Op 31 augustus hebben wij met een ridderfeest onze nieuwe samenwerkingsschool
‘De Evenaar’ geopend. Wat een spektakel. Wat een enthousiasme. Wat een inzet.
Wat een feest. Wat een dag. Zoveel hulpouders, zelfs opa’s, oma’s en oud-collega’s
die ons hebben geholpen. Door al deze mensen is deze dag nog veel mooier
geworden dan wij hadden kunnen dromen. Het was echt ongeEVENAARd!

Een terugblik op 2017
Het kind
Om het kind een zo’n ﬁjn
mogelijke tijd op school te
geven is het antipestprotocol herschreven en
opnieuw geïmplementeerd.
Een belangrijk onderdeel
daarvan is de inzet van de
gouden, zilveren en
bronzen weken. Het heeft
daadwerkelijk bijgedragen
aan de groepsvorming, dat
is zichtbaar in de
groepssfeer (sociale
omgang, samenwerking) en
door positieve reacties van
leerkrachten en ouders.

We kijken met plezier terug op
een geslaagd 2017...

Ruimte
De ruimtes in de school
worden optimaal ingezet.
Denk hierbij aan de
schoolbibliotheek, het
speel-leerplein van groep
1/2/3 en de mediatheek.
Kinderen kunnen de
ruimtes op de gang en in de
aula gebruiken om rustig te
werken buiten de klas.

Samen

Zien & Zijn

Onder begeleiding van
externen hebben wij samen
met alle geledingen gewerkt
aan visieontwikkeling. We
hebben nu duidelijk voor
ogen wat onze visie is en
waar wij ons als school
verder in willen
ontwikkelen. Onze neuzen
staan allemaal dezelfde
kant op.

2018: we gaan er tegenaan!
Na een intensief traject tot samenwerkingsschool waarin de MR-en,
denktank, leerlingenraad en teams van De Kleine Wereld en In
Balans betrokken zijn geweest; zijn wij gekomen tot Daltonschool
De Evenaar. Een naam bedacht door een leerling van onze school.
Een teamscholing en een visietraject hebben er voor gezorgd dat we
als nieuwe samenwerkingsschool krachtig zijn gestart. Om de
betrokkenheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid en de
aanspreekcultuur verder te ontwikkelen zijn wij anders gaan
organiseren middels bordsessies, werksessies en themagroepen.
De speerpunten voor dit jaar zijn vanuit onze statements
vormgegeven. We werken dit jaar aan uitstekende lessen,
kindgesprekken en onderzoekend leren.

Gehoord in de klas

Hoogtepunt
van het
jaar

Pedagogisch tact
(teamscholing) heeft een
mooie opzet gegeven om
het reﬂecterend vermogen
van onze leerkrachten te
vergroten. We kunnen
benoemen wat voor
leerkracht we willen zijn,
wat pedagogisch tact is en
wat het betekent in ons
dagelijkse handelen met
leerlingen en collega’s.

Onderwijs
Begin schooljaar 2017-2018
is een 0-meting vanuit
externen geweest wat
betreft instructie. Vanuit de
0-meting zijn adviezen
gekomen waar de
themagroep ‘uitstekende
lessen’ mee aan de slag
gaat, zodat onze instructies
nog eﬀectiever gaan
worden.

Dat verdient een pluim!
Opstekers van 2017
1
2
3

Biebouders
Boeken kaften, sorteren, koppelen aan het systeem en op alfabet
zetten in de kast. Wat zijn wij blij met het werk dat zij hebben verzet!
Leerlingenraad
Kinderen zijn onze leidraad en daarom is het belangrijk dat zij
meedenken. Wij zijn trots op hoe zij initiatief nemen en van zich
laten horen.
Janny
Kopiëren, lamineren, knippen, plakken en boodschappen doen.
Bedankt voor alle goede zorgen!

Meneer Nick had een net overhemd aan, normaal gesproken
een t-shirt of trui. Een kind (groep ½) vroeg aan Meneer Nick:
“Ga je vandaag naar je werk?”

Vanaf 8 januari 2018 gaan SKBO en OOG verder als SAAM

