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Nieuws vanuit de directie
Interne kwaliteit analyse
In de Zonnebrief van 9 januari jl. heeft u kunnen lezen dat wij onze eerste periode gingen
gebruiken om de school beter te leren kennen. Dit dient als doel om de school goed in kaart te
brengen om zo te bepalen waar we als team de komende tijd aan gaan werken. Een onderdeel
daarvan was de interne kwaliteitsanalyse die op 24 januari heeft plaatsgevonden op school. Er
zijn klassenbezoeken geweest en er hebben gesprekken met directie, IB, teamleden, enkele
leerlingen en ouders plaatsgevonden.
Wij hebben deze dag als zeer waardevol ervaren. Het team, maar ook de ouders en leerlingen die
in zijn gesprek gegaan met de auditeur hebben een reëel beeld van de Zonnewijzer geschetst.
Wij verwachten op korte termijn het definitieve rapport met de bevindingen en adviezen te
ontvangen. Deze zullen we samen met de plannen voor de komende tijd communiceren.
Studiedag 24 februari
Op maandag 24 februari hebben we als team een studiedag. Deze dag zal in het teken staan van
de volgende onderwerpen: het analyseren van de Cito resultaten en verdere implementatie en
afstemming voor de vakken: taal, spelling, lezen en rekenen.
Vervangingsplan
We zijn bezig met het opstellen van een vervangingsplan. In het vervangingsplan wordt
beschreven wat de te nemen stappen zijn bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht. Dit plan
zullen we vervolgens voorleggen aan het team en de MedezeggenschapsRaad (MR). Na
instemming gaan we deze met iedereen delen. Op deze wijze bent u ook op de hoogte van de te
nemen stappen en keuzes als het gaat om ziekte / afwezigheid van leerkrachten.
Het nieuwe rooster
Inmiddels werken we enige weken met het nieuwe rooster. Het nieuwe rooster heeft mooie
pluspunten maar ook nog een paar dingen die wellicht anders kunnen.
Omdat het in voeren van een nieuw rooster niet niks is, vinden we het erg belangrijk om de gang
van zaken te monitoren en te evalueren. We willen de invoeringen en uitvoering van het nieuwe
rooster dan ook als volgt gaan evalueren:
- Een gesprek met de groep ouders die hebben mee gedacht aan deze opzet, deze
afspraak staat inmiddels gepland
- Met het team, dit gebeurt op een teamvergadering
- Met de kinderen van de leerlingenraad als afvaardiging van alle kinderen. De input kan
worden opgehaald in de klassenvergadering
- Alle ouders worden binnenkort geïnformeerd over de wijze waarop we de input willen
verkrijgen.
De punten die voortkomen uit de evaluaties zullen we bundelen en aan u presenteren.
Bereikbaarheid, vragen en/of verbeterpunten
Als directie vinden we het belangrijk om voor u als ouders bereikbaar te zijn voor zaken die niet
met de leerkracht besproken kan worden.
Op de dagen dat wij aanwezig zijn, staan we ’s ochtends bij één van de ingangen. Mocht u ons
niet op school treffen, dan kunt u altijd even een mail sturen met een verzoek voor een afspraak of
contact. We zullen dan proberen om zsm met u in contact te komen.
Mochten er nog vragen zijn, loop gerust eens bij ons binnen!
Met vriendelijke groet,
Erik van Turnhout & Stephanie de Boer
Directie KBS de Zonnewijzer
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Agenda
10-02 t/m 13-02
14-02
15-02 t/m 23-02
16-02
24-02
25-02 t/m 13-03
27-02
27-02
27-02
09-03

Zotte week
Carnaval
Voorjaarsvakantie
Gezinsviering Ludgeruskerk Dronten
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Portfoliogesprekken
BHV oefening
Afscheid meester Jan
Zonnebrief
Koffie-uurtje > bevindingen continurooster + kennismaking met nieuwe
IB-er?
Afscheid meester Jan

Na een lange tijd werkzaam geweest te zijn op KBS de Zonnewijzer gaat meester Jan onze
school verlaten. Meester Jan heeft een mooie, nieuwe uitdaging in het vooruitzicht.
Aangezien hij lange tijd op KBS de Zonnewijzer heeft gewerkt willen wij hem niet
onopgemerkt laten vertrekken en ook ouders/verzorgers de kans bieden om afscheid van
hem te nemen onder het genot van een drankje. U bent van harte welkom op donderdag
27 februari om 14:45 uur in de aula.
Nieuwe leerkracht groep 3
Beste ouders van de Zonnewijzer,
Ik wil mij alvast even voorstellen aan u.
Mijn naam is Claudia van Logtenstein en ik ben 40 jaar. Samen met
mijn partner Rob woon ik in Dronten, wij hebben 2 honden en 2 katten.
De afgelopen 11 jaar heb ik met veel plezier op de Meander in
Lelystad gewerkt als groepsleerkracht van groep 1/2 en de laatste 8
jaar als groepsleerkracht van groep 3.
Ik wilde al een poosje dichterbij huis werken en nu kwam deze mooie
kans voorbij.
Per 1 april kom ik het team van de Zonnewijzer versterken als
groepsleerkracht van groep 3.
Ik heb er erg veel zin in en kijk uit om jullie allemaal te mogen
ontmoeten.
Groeten Claudia van Logtenstein
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Nieuwe IB-er
Na het bericht dat meester Jan onze school ging verlaten, hebben wij gelijk een vacature
uitgezet voor een nieuwe Intern begeleider. Na het ontvangen van 6 brieven zijn wij met 3
geschikte kandidaten in gesprek gegaan. Hieruit is een match ontstaan.
Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat wij een ervaren IB-er aan ons team kunnen gaan
toevoegen. In de volgende Zonnebrief zal zij zich aan u voorstellen.
Overige personeelszaken
Juf Sharon
Het ouderschapsverlof van juf Sharon zit er bijna op. Na de voorjaarsvakantie gaat ze op
maandag, dinsdag en woensdag les geven aan groep 4. De overige dagen staat juf Fleur
voor de groep.
Juf Suzanne
Juf Suzanne is bezig met re-integreren en de eerste stappen zijn daarin gezet doordat ze
deze week weer op school is geweest om weer even samen te zijn met het team.
Juf Daniëlle
De afgelopen weken is juf Danielle gestart met haar re-integratie op kbs de Golfslag. Ze doet
ondersteunende taken en gaat dat uitbreiden naar het lesgeven.
Juf Wendy
Vorige week is juf Wendy bij ons op school in de kleuterbouw gestart met re-integreren. Ze
werkt op de Toermalijn in Lelystad. De taken van juf Wendy zullen ondersteunend zijn voor
de leerkrachten in beide groepen.

Gezinsviering

Zondag 16 februari vindt in de Ludgeruskerk te Dronten de gezinsviering plaats die door
onze school wordt verzorgd. De viering zal plaatsvinden van 11:00 tot 12:00 uur.
Wij nodigen u van harte uit om bij de viering aanwezig te zijn!
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Kom in de Klas 27 februari 2020

Ervaar hoe leuk het is om voor de klas te staan! Meld je aan voor de meeloopdag op
27 februari 2020 via www.flevowijs.nl/meeloopdag. Op deze dag kun je meekijken
met een leraar, een handje meehelpen in de klas of zelf een les geven. Dit kan op
een aantal scholen in heel Flevoland.
Aandacht voor het lerarentekort In Flevoland
Vooral ook in Almere en Lelystad, is veel vraag naar goede leraren. Dat geldt voor
het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs.
Op de meeloopdag kun je zelf ervaren hoe leuk het is om voor de klas te staan.
Misschien denk je na afloop erover om zelf als leraar aan de slag te gaan. Het
Flevolandse onderwijs heeft naast flinke uitdagingen ook veel pareltjes in huis, zoals
betrokken docenten en vernieuwende onderwijsconcepten. En als leraar kun je je
kennis en ervaringen overbrengen op kinderen en jongeren en iets betekenen voor
de maatschappij. Aanmelden? Wil je een dagje meelopen in het onderwijs op 27
februari? Je bent van harte welkom!
Aanmelden kan via www.flevowijs.nl/meeloopdag. Bij de aanmelding kan je je
voorkeuren aangeven: voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO of
speciaal onderwijs, voor onder-, midden- of bovenbouw en voor Almere, Lelystad of
een andere plaats in Flevoland. Je ontvangt na de aanmelding een bevestiging.

