Nieuwsbrief 8 november 2019
Beste ouders en verzorgers,
Het was afgelopen woensdag een spannende en emotionele dag voor het PO en VO
onderwijs. U heeft via de media kunnen volgen hoe deze dag is verlopen en of de
staking ook iets heeft opgeleverd. Vooralsnog verdedigde het kabinet het standpunt
tijdens het debat in de tweede kamer van 460 incidentele miljoenen.
De stakingsactie werd
ongelofelijk breed gedragen
in het land. De PO raad ziet
dit als een begin en zal
blijven strijden voor een
betere structurele beloning
tijdens de volgende CAO
onderhandelingen. We
hopen dat de bonden dan
ook de rug recht houden en
de achterban tijdens
onderhandelingsproces niet
vergeten te raadplegen.

Wij zijn op de Violier inmiddels weer overgegaan tot de orde van de dag en werken
hard om onze kids het onderwijs te geven dat ze verdienen. Vandaag was er weer
een zieke leerkracht waar geen vervanging voor was. Dit hebben we deze keer
intern op kunnen lossen waardoor er ander werk is blijven liggen.

Voorleeswedstrijd.
Dinsdagmiddag was het dan zover.
7 Kinderen uit de groepen 7 en 8 mochten een stukje voorlezen om uit te maken wie
de leeskampioen van de Violier werd. Een jury bestaande uit 4 leerlingen en 2
leerkrachten hebben punten gegeven voor het voorlezen. Natuurlijk waren heel
groep 7 en 8 aanwezig om te luisteren.

Het werd een spannende strijd. De
verschillen waren erg klein. Eigenlijk
had iedereen wel kampioen kunnen
worden. Een bedankje gaat dan ook
uit naar al die goede voorlezers.
Uiteindelijk mag Myrthe zich
voorleeskampioen noemen van de
Violier.
Zij zal ons vertegenwoordigen in
Schiedam waar alle
schoolkampioenen tegen elkaar
uitkomen.
Het was een geslaagde en spannende
middag!!!!!

Rob van Duppen
Marianne Hanswijk

Sportnieuws
Het is alweer even geleden maar noemenswaard is dat onze Faas de derde plaats
behaalde tijdens het tafeltennistoernooi. Van juf Suzanne kregen we deze foto nog
opgestuurd. Goed gedaan Faas!!!

Audit op de Violier
Op 18 november zal de Violier geauditeerd worden door onze bestuurder Peter
Jonkers en directie en MT van onze collega-school De Klinker. In het bestuur van
onze scholen is het onderling auditeren een aantal jaar geleden ingesteld. De wijze
waarop dit gebeurt is precies op dezelfde manier waarop de inspectie dit doet. Dat
betekent dat er visitaties in de groepen plaats zullen vinden, er gesprekken gevoerd
worden met ouders en kinderen, er gekeken wordt naar veiligheid, pedagogisch
klimaat en het handhaven van de AVG wetgeving. Er worden gesprekken gevoerd
met IB en directie over de jaarlijkse resultaten en opbrengsten. Er wordt
gecontroleerd of wij alle verplichte documentatie op orde hebben. Ook de visie van
de school, de inhoud van het curriculum en de plannen voor de toekomst worden
besproken evenals het functioneren van de OR en de MR binnen de school.
Tevens is het belangrijk aan te tonen hoe wij met kinderen omgaan die extra zorg of
extra begeleiding nodig hebben en welke trajecten wij daarvoor uitzetten. Er wordt
gekeken naar rapportages, communicatie en samenwerking met ouders. De
taakverdeling binnen het team en de visie erop is ook een punt van aandacht voor
de auditcommissie.
Tenslotte wordt er een rapportage overlegd en worden de sterke punten en de
verbeterpunten genoemd. Deze onderlinge audit helpt ons scherp te blijven en
elkaar te ondersteunen waar nodig is.
Wij zullen de uitkomst eerst met de MR bespreken en vervolgens ook via de
Nieuwsbrief aan u meedelen en in het voorjaar van 2020 zal er tevens weer
algemene tevredenheidspeiling worden afgenomen onder personeel, leerlingen en
ouders die eens in de drie jaar plaatsvindt.
MR:
Tenslotte wil ik u er nog op wijzen dat we nog steeds op zoek zijn naar een ouder die
onze Medezeggenschapsraad wil komen versterken. De MR vergadert 6 keer per
jaar op een avond. Wilt u hierover meer informatie of wilt u zich opgeven of
verkiesbaar stellen bij meerdere gegadigden, stuurt u dan een mail aan
MRViolier@primoschiedam.nl.
Onze MR is met ingang van dit schooljaar voor een groot deel vernieuwd. Ouders uit
groep 8 hebben afscheid genomen en voor een aantal leerkrachten zat de termijn
erop. Met de nieuwe groep is enthousiast van start gegaan. Gelukkig zijn er nog wel
leden aangebleven. In een volgende Nieuwsbrief zullen we de MR, nieuwe versie
aan u voorstellen.
Fijn weekend allemaal!

