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SOT besprekingen 2016-2017
SOT is de afkorting van School OndersteuningsTeam. In een SOT
vindt leerlingbespreking plaats en wordt nagegaan welke vragen
er zijn rondom uw kind, wat stimulerend en belemmerend werkt
voor uw kind, hoe de wisselwerking is met de leerkracht en hoe
het thuis gaat. In de leerlingbespreking SOT wordt onderzocht
waar de ‘hefboom’ zit om beter af te kunnen stemmen, zodat uw
kind bijvoorbeeld weer met meer plezier naar school kan gaan. Er
kunnen in het SOT afspraken gemaakt worden voor het werken in
de groep, voor thuis en/of het eventueel inschakelen van hulp van
externe zorg. Het SOT team bestaat uit een schoolbegeleider /
orthopedagoog van PRIMO, vanaf dit jaar Esther Geilman, het
maatschappelijk werk in de persoon van Lea Peters en
Jacqueline Konings de interne begeleider. Bij de bespreking zijn
altijd de leerkracht(en) en de ouder(s) aanwezig. Regelmatig
nodigen we externe partners uit die ook betrokken zijn bij de zorg
voor uw kind zoals bijvoorbeeld de logopedist of de
fysiotherapeut.
Dit jaar staan de data als volgt gepland:
Do 15 dec SOT 2
Do 23 febr. SOT 3
Do 8 jun
SOT 4

15:30u -17:15u
15:30u -17:17u
15:30u -17:15u

Altijd in overleg met u krijgt u een uitnodiging voor zo’n bespreking
en na afloop ontvangt u altijd een verslag. Esther Geilman, de
schoolbegeleider, zal regelmatig op school aanwezig zijn om
voorbereidend werk uit te voeren, observaties te doen (altijd met
uw schriftelijke toestemming) of een onderzoek na te bespreken

Oudertevredenheid
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs
is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit
verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang. Om u in
de gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u
belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school èn op
welke punten verbetering plaats zou moeten vinden, hebben wij in
overleg met de medezeggenschapsraad besloten opnieuw het
driejaarlijks oudertevredenheidsonderzoek te doen. Wij doen dit
in samenwerking met het onderzoek,- en
communicatieadviesbureau voor het onderwijs “Scholen met
Succes”. Het voordeel hiervan is dat uw antwoorden
professioneel en volstrekt anoniem verwerkt worden. Omdat de
peiling inmiddels al op 1.700 andere basisscholen in Nederland
is afgenomen, kunnen de resultaten worden vergeleken met een
landelijk gemiddelde. Om een representatief beeld te krijgen is
het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen. Hoewel de
afname pas in november zal plaatsvinden kondigen we daarom
de peiling nu al aan. Binnenkort hoort u er meer over.

Aanwezigheid directeur
De directeur is op donderdag 3 , maandag 7, dinsdag 15 en
dinsdag 22 november op school.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief 4 verschijnt op vrijdag 25 november.

Schoolfruit
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat Obs De
Vliegerdt ook dit jaar is ingeloot voor het EU Schoolfruit-project.
Vanaf 7 november zullen wij 20 schoolweken verschillende
soorten fruit en groente ontvangen van leverancier I&L
Chauffeursdiensten B.V.

Elke week ontvangen wij 3 stuks fruit per kind. De fruitdagen
zullen op woensdag, donderdag en vrijdag zijn. Mocht uw kind het
fruit van de dag echt niet lusten, dan vragen wij u uw kind een
ander gezond tussendoortje mee te geven. Wij streven er echter
wel naar de kinderen het fruit van de dag te laten proeven.
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