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Nieuwsbrief
Inspectiebezoek
Afgelopen vrijdag heeft de inspectie De Huifkar
bezocht voor een thema onderzoek naar
Persoonlijk meesterschap. De conclusie is dat voor
de komende 4 jaar het basisarrangement weer
toegekend wordt.
Als zeer sterk punt kwam naar voren de
professionele ruimte die door personeel ervaren
wordt om zichzelf te mogen en te kunnen
ontwikkelen. Gezien wordt de goede relatie tussen
de werksfeer, het HRM beleid en de
onderwijskwaliteit. Dit is optimaal op orde.
Aandachtspunten liggen bij het tijdgebrek voor het
werken in leerteams en een structureel
inwerkprogramma ontwikkelen voor nieuwe
collega’s. Hiermee gaan we de komende periode
met enthousiasme aan de slag.
Wij zijn zeer tevreden met de uitkomsten van het
inspectiebezoek.

Ouderavond m.b.t.
onderzoek ZML
onderwijs Enschede
Op donderdag 12 maart om 20.00 uur staat
de ouderavond ‘herpositionering ZML onderwijs
Enschede’ op het programma. Noteer het alvast
in uw agenda. De onderzoeksfase van het
projectplan herpositionering ZML onderwijs is
afgerond met een voorgenomen besluit.
Onderzocht is de visie van de ZML scholen in
Enschede, de leerlingpopulatie, de
opbrengstgegevens, de formatieve bezetting, de
huisvesting en de financiën. De MR’en van de
betreffende ZML scholen zijn betrokken bij de
onderzoeksfase en hebben namens ouder- en
personeelsgeleding meegedacht en vragen
gesteld over het onderzoek. Het voorgenomen
besluit m.b.t. het ZML onderwijs op de Huifkar
en Onderwijscentrum Roessingh willen wij graag
met u delen. Hiervoor nodigen wij u uit voor een
informatief samenzijn. Hierbij zullen ook leden
van de MR aansluiten.

Schoolreisje
Het is alweer een paar weken terug, maar wat
hebben we een geweldig schoolreisje met de
school gehad. Met de opbrengst van de fair vorig
jaar en een kleine bijdrage vanuit school konden
we met z’n allen naar Dolle Pret. Hierbij willen we
iedereen bedanken die een bijdrage heeft
geleverd en specifiek de ouderraad die op de dag
zelf ook geholpen heeft.

Groepen vrij
Helaas hebben we in de afgelopen week de
gevolgen van het lerarentekort wederom
ondervonden. Dat we niet de enige school
zijn die hier last van ondervindt is wel
duidelijk als uw het artikel via deze link leest.
Lang niet altijd is er dus een externe invalster
beschikbaar. Gelukkig is het nog wel
meerdere keren gelukt een interne oplossing
te vinden, maar dit gegeven heeft ook
gemaakt dat elke groep inmiddels een keer
thuis heeft moeten blijven. Het kan dus zijn
dat uw kind binnenkort weer een dag thuis
zal moeten blijven wanneer we geen
oplossing kunnen vinden. We proberen
hierover zo ruim mogelijk van te voren te
communiceren.

Overzicht
Huifkartheater
18
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27
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maart: Groep 7-8a en groep 7-8b
april: Groep 2-3 en groep B
mei: Gr 1-2 en groep C
juni: Gr 3-4 en groep 5-6

Fijne vakantie
De voorjaarsvakantie staat voor de deur.
Het team wenst iedereen een hele fijne
vakantie

