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Afscheid Anja
“Allereerst hartelijk bedankt voor de lieve reacties die ik heb ontvangen via de mail of
persoonlijk naar aanleiding van mijn vertrek. Het doet me goed”.
De procedure voor een nieuwe directeur is in volle gang. Aanstaande maandag vinden de
eerste gesprekken plaats. De benoemingsadviescommissie bestaat uit: de bestuurder van
de stichting, een collega directeur, Bert van Rijswijk, Anita van Dijk en Jan Maarten Dijk
(MR). In augustus draagt Anja over aan Bert. Bert zal tot de benoeming van de nieuwe
directeur waarnemen. Op 30 augustus neemt Anja afscheid. Van 14.00 uur tot 15.00 uur is
er gelegenheid voor de ouders en anderen om afscheid te nemen.

Site
Op onze site kunt u volgende week ons jaarplan, het jaarverslag en de nieuwe schoolgids
vinden. In het jaarplan geeft aan waar we het komende jaar aan gaan werken. Het
jaarverslag evalueert de plannen van het afgelopen jaar.

Dit jaar is onze school Cinekid Juryschool 2016!
De Werkschuit vertegenwoordigt de provincie Utrecht. Tussen maandag 5 september en
vrijdag 30 september vinden de jurydagen plaats. Aan de hand van Cinekid lesbrieven leren
de kinderen kritisch televisiekijken. Op een lijst is aangegeven welke programma’s
beoordeeld worden.
Op de jurydag komt een workshopleider vanuit Cinekid naar onze school om erop toe te
zien dat het jureringsproces soepel verloopt. Spannend en leuk!

Gekke haren dag!
Op vrijdag 8 juli is het weer gekke haren dag op school! We maken er een gezellige dag
van!

Eerste schooldag
Op maandag 22 augustus gaat de schooldeur om 8.00 uur open. U kunt dan met uw kind
kennismaken met de leerkracht en de andere kinderen en ouders weer ontmoeten. De
koffie staat vanaf 8.30 uur klaar in de ouderontmoetingsruimte.

Ouder enquête
De leden van de MR hebben de enquête over de communicatie op school geanalyseerd.
Hieronder vindt u de analyse.
Het is fijn om te lezen dat u over het algemeen heel tevreden bent over de communicatie
op school. Met de tips gaan we het komend jaar aan de slag. We vinden het ook belangrijk
dat u ons benadert als er iets speelt of iets niet duidelijk is. Met elkaar moeten we ervoor
zorgen dat er een open communicatie is.

Ouderenquête juni 2016
In mei is er door de MR gevraagd een ouderenquête te houden over de manier waarop er
door De Werkschuit, directie en het team, wordt gecommuniceerd.
Sinds augustus 2015 wordt er gewerkt vanuit Ouderbetrokkenheid 3.0. Ouders in de MR
vangen berichten op dat er veel verschillen zijn over hoe er gecommuniceerd wordt. De MR
en het team van De Werkschuit vinden het belangrijk te weten hoe de beleving onder de
ouders is. De enquête is verspreid onder 140 gezinnen waarvan de kinderen op De
Werkschuit zitten.
Van de 165 enquêtes zijn er 40 retour gekomen. Dit is helaas te weinig om een algemeen
beeld te kunnen schetsen. We willen de ouders die de moeite hebben genomen om de
enquête te retourneren serieus nemen en hebben geprobeerd een beeld te schetsen over
hoe deze ouders staan ten opzichte van de communicatie op De Werkschuit.
Ouders zijn tevreden over de Scheepstelegraaf. Dat er verschil is tussen het gebruik van
email en klasbord wordt niet als een probleem ervaren. Wel geven ouders aan dat het fijn
is als er regelmatig bericht van de groepen komt. De communicatie vanuit groep 1 t/m 6
wordt als positief ervaren. Vanuit de bovenbouw (groep 7 en 8) zouden ouders graag meer
inhoudelijk informatie ontvangen; waar wordt aan gewerkt, waar zijn de leerlingen in de
klas mee bezig. Ouders geven ook aan dat het fijn is om ook meer over de andere groepen
en de dingen die zij beleven te lezen in bv de Scheepstelegraaf.
Ouders zijn tevreden over de communicatie met de leerkracht. De leerkracht maakt tijd
voor een gesprek op korte termijn. En leerkrachten informeren de ouders op tijd. Er wordt
ook aangegeven dat incidenten sneller tussen leerkracht-ouders/ouder-leerkracht moet
worden aangegeven, zodat er waar nodig ook snel actie kan worden ondernomen.
Er wordt positief gereageerd op dat er in sommige groepen met klasbord en sommige
groepen met email informatie over de groep wordt doorgegeven. Wel wordt aangegeven
dat het fijn zou zijn als dit frequent zou zijn. Tussen sommige berichten zit veel tijd voor er
weer een bericht wordt gezonden. Een tip van een ouder: iedere groep stuurt iedere
maand een bericht over de klas, waar aan gewerkt wordt, wat de uitjes zijn of bezoeken in
de klas. Het adressenboekje wordt dit jaar door enkele ouders gemist, het mag ook een
digitale versie zijn. Ouders vinden het fijn om snel met andere ouders contact op te kunnen
nemen.
Het tien-minutengesprek, met vanaf groep 3 ook de leerling daarbij, wordt als zeer positief
ervaren. Sommige ouders zouden graag een langer gesprek willen, maar realiseren zich ook
dat er een extra afspraak gemaakt kan worden.
De OR en MR zouden zich meer profileren in de taken en de activiteiten waar zij op school
bij ondersteunen. Dit kan o.a. via berichten in de Scheepstelegraaf.
Tot slot geven ouders aan blij te zijn met De Werkschuit, het team en de manier waarop er
naar hun kind wordt gekeken. De enquête zou een volgende keer een digitale enquête
mogen zijn.
Wij bedanken de ouders voor het invullen van de enquête. De uitkomsten gaan we met de
directie bespreken en verzoeken daarbij om de aandachtpunten mee te nemen naar het
team. Voor een volgende keer hopen we op meer reacties. Ouderbetrokkenheid 3.0 vraagt
een samenwerking tussen ouders, school en kind. Daarbij hebben we u, de ouders, en uw
input echt nodig.
Namens de MR
Richard Post en Marieke de Kruijf

De Medezeggenschapsraad (MR)
Op OBS de Werkschuit hebben we naast een ouderraad een wettelijk ingestelde
medezeggenschapsraad. In dit overleg denken we als ouders en leerkrachten mee over het
beleid van de school. We vergaderen zo'n 6 keer per jaar.
Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, mag je als MR ook advies
uitbrengen. De directeur is bij de vergaderingen aanwezig om zaken te verduidelijken. In
een prettige en constructieve sfeer bespreken we uiteenlopende zaken. We zijn onder
meer betrokken bij de sollicitatieprocedure van nieuwe leerkrachten en de nieuwe
directeur. We worden geïnformeerd en denken mee over onder meer de verdeling
leerkrachten, de formatie, beleids-/jaarplannen, innovatie, ICT, ouderparticipatie 3.0 en de
school resultaten. Op de website staat onder het kopje 'de werkschuit', 'inspraak'
informatie over de Leerlingenraad, de MR en OR.
Medio oktober zijn er weer verkiezingen, mocht je meer informatie willen, laat het ons
weten. De eerstvolgende vergadering is samen met de ouderraad op donderdag 25
augustus om 19.30 uur. We hebben een eigen emailadres; mr@obsdewerkschuit.nl.
MR leden; Bert van Rijswijk (voorzitter), Jacomijn Zijlstra, Marieke de Kruijf. Namens de
ouders Annemarieke Plantinga, Jan Maarten Dijk en Richard Post,
(In volgende scheepstelegraaf zal de ouderraad zich aan u voorstellen en vertellen over hun
werkzaamheden)

Beste Ouder, verzorger of opvoeder,
U kunt mij het komende schooljaar (wat vaker) op school tegen komen!
Mijn naam is Marina Boekhout, en ik ben werkzaam bij de GGD regio Utrecht.
Misschien bent u ooit weleens met uw kind bij mij geweest voor het groep 2 onderzoek. Of
heb ik u weleens aan de telefoon gehad om iets te overleggen over uw kind in groep 7.
In het schooljaar 2014-2015 (en een aantal jaren hiervoor) was ik ook met enige regelmaat
op school, bij de voordeur of op het schoolplein. Ik deelde hier gadgets of
leuke/interessante artikelen uit. Zo hoopte ik bereikbaar te zijn voor met name ouders met
vragen over opvoeden en opgroeien.
M.i.v. het nieuwe schooljaar mag ik weer opnieuw klaar staan voor uw vragen bij u op
school!!
Vragen als: mijn kind kan niet goed inslapen, wil geen groente eten, heeft weinig
zelfvertrouwen, vraagt veel aandacht, is nog niet zindelijk of: hoe zit het met vaccinaties,
afspraken bij de GGD, groeit mijn kind wel goed, ik heb het idee dat mijn kind niet goed
hoort…..
Kortom eigenlijk met alle vragen rondom opvoeden en opgroeien bent u welkom!
Wellicht kunnen we dan samen tot een oplossing komen!
U wordt via school op de hoogte gebracht wanneer ik aanwezig ben.

Agenda:
Datum

Activiteit

5 juli

Afscheid juf Annet groep 1/2A

6 juli

Ouderbedankjes met Anja van 12:00 –
12:30 uur
12:30 uur Uitzwaaien groep 8
20:00 uur Musical en afscheid groep 8

7 juli

Wisseluur voor de groepen
van 9:00 – 10:00 uur

8 juli

Gekke-Haren-dag
12:30 uur Vakantie

