NIEUWSBRIEF NOVEMBER
Balk, 11 november 2021

Beste ouders/verzorgers van ‘t Hazzeleger,
Bezoek Daltoncongres
Vorige week woensdag hebben we met enkele collega’s het Daltoncongres in
Amsterdam bezocht. We waren daar te gast op de gloednieuwe Daltonbasisschool
‘De kleine kapitein’. Prachtig gebouw! Maar na een rondje door de school
realiseerden we ons dat we binnen in ons relatief oude schoolgebouw een frisse en
plezierige werkomgeving hebben gecreëerd voor de kinderen en leerkrachten. De
dag was gevuld met inspirerende sprekers. Terug in de auto naar Friesland veel
mooie dingen besproken en ook het besef dat Daltononderwijs heel waardevol is!

Dalton op ’t Hazzeleger
Tijdens ons teamoverleg hebben we stilgestaan bij het Dalononderwijs op ’t Hazzeleger. We hebben de
verschillende kiesborden en dag- en weektaken naast elkaar gelegd, is de doorgaande lijn nog goed
zichtbaar? De WHY is overal zichtbaar: de kinderen worden gemotiveerd om zelfstandig keuzes te maken
en om zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leerproces. In de uitwerking zien we wel verschillen
ontstaan. Als we kritisch kijken zien we dat er veel informatie op een taakbrief staat. We hebben besproken
hoe dit overzichtelijker kan. Lieneke gaat binnenkort met de leerlingenraad om tafel. Ook zij mogen
meedenken: hoe ziet een effectieve taakbrief eruit? Zo ontwikkelen we samen een nieuwe taakbrief.
Daltononderwijs maken we samen!

Tevredenheidsonderzoek
Om goed onderwijs te blijven geven, vinden we de mening van onze ouders heel belangrijk! Via de mail van
school (hazzeleger@gearhing.net) is een tevredenheidsonderzoek verstuurd. De uitslag hiervan nemen we
mee in onze aanpak en plannen. Om een goed beeld te krijgen, hopen we op een hoge respons. Het
invullen duurt maar enkele minuten. Alvast bedankt voor het invullen!

Oudergesprekken met de leerkracht
We vinden het belangrijk om met ouders in gesprek te blijven en om samen plannen te maken voor de
juiste begeleiding en/of aanbod van elk kind. In week 47, de week van 22 tot 26 november is er de
mogelijkheid om met de leerkracht in gesprek te gaan over je kind. Ouders met een gerichte vraag kunnen
een mail sturen naar de leerkracht. Leerkrachten nodigen zelf ook een aantal ouders uit om samen even stil
te staan bij de ontwikkeling van hun kind. Deze gesprekken zijn op 1,5 meter op school en/of via Teams. Dit
wordt kortgesloten tussen de leerkracht en de ouders.

Reminder: studiedag 17 november
Woensdag 17 november zijn de kinderen vrij en hebben de leerkrachten een studiedag.

Met vriendelijke groet namens het team van ’t Hazzeleger,
Lieneke Schuurs

