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 29 januari 2021  Agenda  
 Nummer 19  maandag 1 februari - 

   dinsdag 2 februari - 
   woensdag 3 februari - 
   donderdag 4 februari - 
   vrijdag 5 februari Nieuwsbrief nr.20 

     

 Jarigen deze week:  zaterdag 30 januari Mila Straver               groep 1-2b 

   donderdag 4 februari Rick Guldemond       groep 6 

   vrijdag 5 februari Tim van der Broek    groep 5 
Nadia Gaweda           groep 6 

    
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Met elkaar hebben we deze week het onderwijs op afstand weer voor elkaar gekregen. 
Leerkrachten, kinderen en ouders; heel erg bedankt voor alle inspanningen en betrokkenheid!! 
Nu eerst weekend vieren en school even loslaten. Team en medewerkers wensen u en de 
kinderen een heel fijn weekend en hopelijk tot gauw!! 
 

 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

 MR  Dinsdag 19 januari heeft de MR online vergaderd. 

Hoera! 



 
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 
 

- Het gedragsprotocol werd goedgekeurd. In dit protocol is vastgelegd als een 
kind ongewenst gedrag laat zien en wat de stappen zijn als dit ongewenste 
gedrag grensoverschrijdend wordt. 
 

- Kwaliteitsonderzoek Succes!Spiegel:  in februari 2020 is een 
kwaliteitsonderzoek uitgezet onder ouders, leerkrachten, leerlingen uit de 
bovenbouw en de schoolleiding.  
Door de verplichte schoolsluiting in maart was de respons op deze vragenlijsten 
beperkt. Toch leverde het onderzoek voldoende gegevens op om de organisatie 
van De Klimboom te verbeteren.  
Vanuit Succes!Spiegel is geadviseerd om met een beperkt aantal 
verbeterpunten aan de slag te gaan en tegelijkertijd een aantal succesfactoren 
te vieren. De gekozen rubrieken zijn:  

• zicht op ontwikkeling 

• het afstemmen op de verschillen tussen leerlingen  

• er voor zorgen dat kinderen zichtbaar leren 

• de aandacht voor toekomstgerichte vaardigheden met name het leren 
samenwerken 

De eerste stappen – het informeren van team en MR hierover – zijn gezet. De 
schoolleiding beraadt zich nog over de verdere uitwerking. 

 
- Schoolplanontwikkeling In de schoolplanontwikkeling staan drie factoren voor 

de toekomst centraal: bewegend leren, talentontwikkeling en een rijke 
leeromgeving. 
Het team heeft zowel individueel als in kleine groepjes nagedacht over hoe deze 
punten al zichtbaar zijn in de school. Aan de MR-leden is gevraagd om met 
dezelfde vragen aan de slag te gaan.  
 
De volgende MR-vergadering is 16 maart 2021 
 

    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


