Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen hun rapport mee naar huis
gekregen. Wij hopen natuurlijk dat u uw kind herkent in de
resultaten en toelichting. Vandaag en donderdag gaan we met u in
gesprek hierover. Dat is ook voor ons heel waardevol. Het geeft de
mogelijkheid samen met u te kijken of we de goede dingen doen.
Het Spectrum heeft een mooie slogan: iedereen op zijn toppen,
niemand op zijn tenen. Dat betekent dat we hoge verwachtingen
willen hebben van onze kinderen, maar niet tè hoge verwachtingen.
Ik wens iedereen goede gesprekken toe.

OPROEP KASCOMMISSIE HONINGZWAM
Beste ouders van de locatie Honingzam,
Zoals u weet vragen wij, als ouderraad, jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan u. Hiervan bekostigen we
leuke activiteiten op school. Denk hierbij aan de sintviering, kerstviering, maar ook het schoolreisje en
schoolkamp, etc.
Deze inkomsten en uitgaven worden in een administratie bijgehouden. Om het schooljaar
administratief goed af te kunnen sluiten, wil ik een beroep op u doen. Ik ben op zoek naar 2-3 ouders
die op 1 avond deze administratie willen controleren, zodat u ziet dat al het geld goed besteed is. U
hoeft hiervoor geen administratieve ervaring te hebben.
Kan ik op u rekenen?
Groeten, Tim Hoogkamer (penningmeester Honingzwam)
Graag aanmelden via: info@administratiekantoor-hoogkamer.nl of
06 1441 0206

Nieuws uit de MR
Op dinsdag 29 januari vergaderde de MR alweer voor de derde keer dit schooljaar. In deze vergadering
bespraken we onder meer:
•
CITO: de kinderen hebben hun CITO-toetsen weer gemaakt. Het Spectrum analyseert de
resultaten om te kijken of het lesaanbod nog passend is. Misschien zijn er nieuwe methodes of
andere werkwijzen nodig.
•
Taakbeleid: de cao bepaalt dat het taakbeleid voortaan anders ingevuld moet worden. Het heet
nu werkverdelingsplan. Het idee is dat het team samen kijkt naar het werk (voorheen taken) en
hoe dit het beste verdeeld kan worden. De directie volgt op eigen initiatief scholing over het
schrijven van een werkverdelingsplan.
•
Schoolplan: elke vier jaar schrijft de directie een schoolplan. Dit plan hangt samen met het
strategisch plan van Morgenwijzer. Centrale vraag: waar staan wij als school over vier jaar?
Heeft u hierover goede ideeën? De directie hoort ze graag!
•
Professionalisering MR leden: alle MR-leden volgen op 14 maart de basistraining
medezeggenschap in het primair onderwijs. Daarnaast gaat de MR brainstormen over een
speerpunt voor het Spectrum.
•
Workshops ouderavond: 16 mei is er weer een ouderavond. Er zijn dan drie workshops waaraan
u kunt meedoen: Taal, Sociale Media, Positief opvoeden en Keuzes maken. Er volgt nog meer
informatie.
De MR plaatst de vastgestelde notulen op de website van het Spectrum. Zo kunt u altijd teruglezen
wat er in de vergaderingen besproken is. Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Mail ons dan op
mr.spectrum@morgenwijzer.nl.

Klankbordgroep schoolplan
Zoals te lezen is in het nieuws van de MR zijn we bezig met het
schrijven van een schoolplan waarin ambities en plannen voor de
komende 4 jaar beschreven zullen staan. Dit plan is straks de
bron voor de jaarplannen die we gaan maken. Voor het
schoolplan maken we gebruik van teamevaluaties,
opbrengstanalyses, prognosecijfers, het strategisch plan van
Morgenwijzer en input van kinderen en ouders. We zouden het
erg waardevol vinden om hiervoor binnenkort met een groep
ouders om tafel te gaan om wensen, dromen en ideeën te
verzamelen en uit te wisselen. Wie wil dit met ons samen doen?
Op maandagavond 25 maart, van 19.30 tot 20.10 uur? Geef je
op via annemiekedeboer@morgenwijzer.nl.

(Telefonische) bereikbaarheid
We krijgen af en toe vragen over de telefonische bereikbaarheid
van de school, gedurende de schooldag. Het is helaas niet zo dat
we een telefoniste hebben die bijna altijd de telefoon kan
opnemen. Leerkrachten staan voor de klas en ondersteunend
personeel, zoals de ib-er, onderwijsassistenten, de conciërge en
directie, hebben ook allerlei afspraken en werkzaamheden. Dat
betekent dat vaak de telefoon niet opgenomen kan worden. Het
werkt het best om dan een mail te sturen naar
annemiekedeboer@morgenwijzer.nl of
mirandavandertoorn@morgenwijzer.nl. We (de directie) checken
regelmatig onze mail op een dag.

Directie Spectrum
Vanaf de voorjaarsvakantie gaan mijn (Annemieke) werkzaamheden weer een beetje wijzigen. Op dit
moment ben ik naast het Spectrum ook verantwoordelijk voor het Kompas in ter Aar. Na de vakantie
draag ik deze taken over aan een interim-directeur die daar ook het fusietraject kan begeleiden. Ik zal
dan de directietaken van de Torenvalk in Leimuiden op me nemen. Daarnaast zal ik ook de directeur
op de Rijnschans in Koudekerk aan de Rijn gaan ondersteunen. Ik ben in ieder geval op maandag,
woensdag en vrijdag op het Spectrum te vinden. Op de andere dagen zal ik flexibel aanwezig zijn. Ik
ben wel gewoon de hele week bereikbaar via mail en telefonisch.
Vakantierooster 2019-2020
Binnen Morgenwijzer is door de GMR instemming verleend aan het vakantierooster
voor het schooljaar 2019-2020. U vindt de planning daarvan hieronder. We
hebben afgesproken de gezamenlijke vakanties en vrije dagen zo beperkt mogelijk
te houden, zodat scholen nog ruimte hebben om eigen keuzes te maken voor
studiedagen en lesvrije dagen. Voor het Spectrum wordt daarvoor nog een
voorstel gemaakt dat dan in onze eigen MR ter instemming op tafel komt. Die
vrije dagen zullen dus nog later toegevoegd worden. Het streven is dat dit voor de
meivakantie definitief is.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e paasdag
Meivakantie (inclusief Koningsdag)
Extra week meivakantie (inclusief Bevrijdingsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21-10 t/m 25-10 2019
23-12 t/m 03-01 2020
24-02 t/m 28-02 2020
10-04 2020
13-04 2020
27-04 t/m 01-05 2020
04-05 t/m 08-05 2020
21-05 2020
01-06 2020
19-07 t/m 29-08 2020

Extra vrij
Jaarmarkt
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Studiedagen lesvrije dagen volgen nog!

18-09 2020
21-12 2019
17-07 2020

Voorjaarsvakantie
Vrijdag aanstaande zijn alle kinderen al vrij. Als team gaan we die dag met elkaar werken aan
vernieuwing en verbetering van ons onderwijs. We gaan ons laten inspireren door extern deskundigen
op het gebied van digitale software. Wat kunnen we nog meer met ons digibord? Hoe kunnen we
kinderen op een passende en persoonlijke manier met de laptops laten werken? Deze inspiratie zal
zeker leiden tot keuzes die we gaan maken in de komende schooljaren.
Daarnaast zullen we de afspraken en werkwijzen voor de weektaak, de werkwinkel, en het (t)huiswerk
verder uitwerken. De leerkrachten van de onderbouw gaan verder met het voorbereiden van werken
met thema’s en we gaan met z’n allen keuzes maken voor het nieuwe meubilair voor in de klassen.
Fijn dat we daar dan als team een dag mee bezig kunnen zijn. Aansluitend lekker een week
voorjaarsvakantie. Ik wens iedereen mooi weer en ontspanning!

