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ONDERZOEK PBIS
Zoals u weet werken wij bij ons op school met een
schoolbrede aanpak gedrag, t.w. PBIS. In Nederland is nu
voor het derde jaar een onderzoek gaande om de effecten
van PBIS te meten. Dit onderzoek wordt ook bij ons op
school uitgevoerd. Het bestaat uit twee delen, de SET en de
TFI. Beide onderzoeken bekijken hoe de school de
implementatiefase heeft doorlopen op de basis, het groene
gedeelte, en wat daarvan merkbaar en zichtbaar is.

Al met al betekent het dat wij ruim 85% scoren! Een mooie
prestatie.
SCHOOLPLEIN
Aankomende week wordt het schoolplein
vernieuwd met een interactieve paal
(Audionetic). De kinderen kunnen door
voetbewegingen zelf stroom opwekken om
de Audionetic te activeren. Met de
opgewekte energie kan informatie
(lesmateriaal), opdrachten, spelletjes of
muziek worden afgespeeld, de
toepassingen zijn oneindig. Leren door te
bewegen, anno 2018! De interactieve paal
is gefinancierd door het eigen vermogen
van de ouderraad. Hiermee wensen de ouders alle kinderen
van De Meander veel beweeg- en leerplezier toe!

WOENSDAG LANDELIJKE LUIZENDAG
Het kan u niet ontgaan zijn: woensdag aanstaande is het
landelijke luizendag en onze school doet (mede door de
actieve luizencommissie) mee aan deze dag. Heeft u het
grote spandoek in de hal al gezien? Echt prachtig!
De uitslagen zijn bekend en als school mogen wij heel trots
zijn op dat wat ons als feedback gegeven is. In
samenvatting komt de feedback op het volgende neer:
De basis staat stevig. PBIS is in de hele school zichtbaar, er
worden lessen gegeven, er wordt beloond en er wordt
bijgehouden welke incidenten er in de school zijn en deze
data worden geanalyseerd en besproken met het team.
Ouders die gevraagd zijn geven aan dat hun kind positief
benaderd wordt, maar er zit geen ouder in de stuurgroep.
Veelal kunnen ouders de waarden van de school (Veilig en
Verantwoordelijk) noemen, maar wanneer aan de kinderen
gevraagd wordt of zij denken dat hun ouders dat kunnen,
dan geven zij ook wel een ontkennend antwoord. De
stuurgroep binnen de school manifesteert zich dusdanig dat
niet alle teamleden kunnen benoemen wie de voorzitter is.
Een aandachtspunt voor de school is dat wij de
ketenpartners (TSO en BSO) nog meer mee kunnen nemen
in de verwachtingen en hoe hier in het werken mee om te
gaan.
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OPEN OCHTEND
Vrijdag aanstaande is er een stedelijke open ochtend.
Natuurlijk doet ook onze school hier aan mee. Om 09:00
uur gaat de deur open voor belangstellenden. Zij worden
ontvangen, maken een keuze waar zij dan als eerste gaan
starten en komen zo bij kinderen terecht die ze informeren
over onze school en daarna nog rondleiden. Weet u nog
iemand die op zoek is naar een school, wijst u deze persoon
dan gerust op onze open ochtend!

BROOD en SPELEN
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het overblijven, dan
doet u dit via
meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de overblijfcoördinator Danielle
Groenescheij 06-38826346.

OUDERHULPLIJST
Bent u er nog niet aan toegekomen om de ouderhulplijst in
te vullen, of lukt het u niet om hem digitaal in te vullen, dan
ligt er nu een papieren exemplaar klaar in de klas van uw
kind. Vraag er gerust even om en vul hem in. Met uw hulp
wordt het voor de kinderen nog leuker!
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