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Een uitstekende uitslag van het tevredenheidsonderzoek
Afgelopen maandag hebben we de hele dag het
tevredenheidsonderzoek gehad over de uitslag
van de ingevulde vragenlijsten door
leerlingen/ouders/leerkrachten en schoolleiding
(IB en directie). Een twee uur durend gesprek
met een aantal ouders(waarvoor dank) en
leerkrachten over thema’s die spelen op de
Wagemaker onder begeleiding van iemand van het onderzoeksbureau. We
kunnen zeer tevreden zijn met het resultaat en de waardering die we in de
uitkomst lezen. Maar liefst 60 % van de ouders hadden meegedaan aan het
onderzoek.
Doelgroep
rapportcijfer
Doelgroep
rapportcijfer
Management 2021
7,5
Ouders 2021
7,2
Medewerkers 2021
7,7
Leerlingen 2021
7,2
De uitkomst zullen we met de medezeggenschapsraad bespreken en met ons
team. We zullen de verbeterpunten op prioriteit beoordelen en indien mogelijk
aanpakken. Met de 3.5 score(op een schaal van 4!). voor het lesgeven op
afstand in de Cornatijd zijn we ook erg blij. De onderzoeker die op veel scholen
dit onderzoek doet vond dit ook een opvallend hoge score.
De uitslag van het onderzoek is te vinden in de digitale boekenkast van het
ouderportaal.
Formatie schooljaar 2021 2022
Inmiddels zijn we druk bezig om de vacatures die we hebben in te vullen. We
hebben voor schooljaar 21 22 een vacature voor WTF 1.8. Hoogst waarschijnlijk
komt een leerkracht, die nu in Amsterdam werkt bij ons werken met een
werktijdfactor 0,8. Dit betekent dat we nog een hele baan (WTF 1.0) in moeten
vullen.
Onze vakleerkracht lichamelijke opvoeding Corné geeft van de zomervakantie tot
aan de kerstvakantie op maandag en woensdag de gymlessen (hij vervangt
Renske). Na de kerstvakantie kijken we verder of hij de lessen voort kan zetten
of dat Renske gaat re integreren.

Bericht van de penningmeester
Beste Ouder(s) en/of verzorger(s),
Het afgelopen schooljaar was een bijzonder jaar met Covid19. Toen in maart 2020 duidelijk werd dat er een Lock down
kwam heb ik de inning van de ouderbijdrage gestopt. Dit
omdat het onduidelijk was wat er wel en niet door zou gaan
van de activiteiten. Op dat moment was ongeveer 50% van de ouderbijdrage
ontvangen. Nu er stap voor stap weer meer mag en kan start ik weer met het
innen van de ouderbijdrage om de activiteiten te kunnen financieren die wel
hebben plaats gevonden de afgelopen periode.
Hoe ben ik tot het bedrag van de bijdrage gekomen dat ik nu in rekening breng:
Ik heb allereerst de cijfers voor het schooljaar 2019/20 afgerond. Daarna heb ik
het budget voor het schooljaar 2020/21 opgesteld. Het overschot van 2019/20
heb ik meegenomen in de bepaling van de te innen ouderbijdrage. Na
verrekening van het overschot 2019/20 met de verwachte uitgaven 20202/21 is
de uitkomst dat ik de begroting sluitend krijg met het aanschrijven van de ouders
die nog niet hebben betaald voor het schooljaar 2019/20. Wat betekent dit
effectief voor iedereen?
Alle ouders betalen op deze manier € 30 per schooljaar voor de jaren 2019/20 en
2020/21 (ter vergelijk, de bijdrage was € 60 per jaar).
Indien ik nog geen bijdrage heb ontvangen voor het vorige schooljaar ontvangt u
in het ouderportaal een verzoek tot betaling van de ouderbijdrage.
Met vriendelijke groet, Edgar Groen in ’t Wout (Penningmeester)
Herinnering luizencontrole:
Voor de Corona controleerden we de leerlingen na de vakanties op
hoofdluis. Dit doen we nu niet vanwege de Coronamaatregelen.
Een verzoek aan alle ouders/verzorgers om dit zelf regelmatig te
doen.
Heeft u al gehoord dat……
➢ Dat er onder deze weekflits af en toe informatie geplakt wordt die
waardevol kan zijn voor de leerlingen maar dat we dit beperken omdat
onze nieuwsbrief geen advertentiekrantje is?
➢ Dat we maandag vrij zijn omdat dit Pinksteren is en dat we iedereen een
fijn lang weekeinde toe wensen?

Open
Trainingsdag bij v.v. IVV
Ben je tussen de 5 en 9 jaar en vind je voetballen leuk? Kom dan
naar de Jumbo Open Trainingsdag welke gehouden wordt op
woensdag 26 mei van 15 tot 17 uur bij v.v. IVV (locatie
Sportpark te Landsmeer).
We gaan er een heel gezellige middag van maken waarop je
kunt meedoen aan een leuke en uitdagende circuittraining en
leuke wedstrijdjes kunt spelen. Aanmelden graag
via clubinfo@ivvlandsmeer.nl.

