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 Montininieuws nr. 09.  11 november 2022 

 

 

Belangrijke data  
Do 17 november Studiedag, alle kinderen vrij 

Do 24 november 19.30 uur Ouderavond over de schoolontwikkelingen 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Na een feestelijk schoolontbijt en een gezellige Sint Maarten viering is het weer tijd voor het 

Montininieuws.  

Door wekelijks het Montininieuws te sturen, hopen wij om u zo goed mogelijk op de hoogte te 

brengen van het reilen en zeilen op school. Het is en blijft lastig om naar ieders wens goed te 

communiceren. De één mist communicatie, de ander vindt dat er te veel communicatie is. Wij 

streven ernaar om zo goed mogelijk iets te doen met de feedback die wij krijgen over communicatie 

en om deze te verbeteren daar waar mogelijk.  

Zoals u waarschijnlijk zult begrijpen, is de werkdruk van onze teamleden hoog. Als directeur ben ik er 

verantwoordelijk voor, samen met de teamleden uiteraard, dat eenieder vitaal blijft. Het valt mij op 

dat er hier op school veel in de avonden en in de vakanties gewerkt wordt. Deels is dat een eigen 

keuze, maar deels ook niet. Graag wil ik de verwachtingen rondom schriftelijke communicatie bij u 

onder de aandacht brengen. Wij hebben met het team afgesproken dat er na 17.00 uur in de 

namiddag op dagen dat je werkt, in de vakanties en op dagen dat je niet werkt, niet meer gereageerd 

wordt op mails en op Parroberichten. Dit is lastig voor de teamleden om zich aan te houden, maar 

echt belangrijk dat eenieder zich hier aan houdt. Anders horen wij geluiden als …. die 

stamgroepleider reageert wel en die niet.  

Ik kan mij voorstellen dat dit nogal streng overkomt, maar het is van belang om alert te zijn op de 

werkdruk van de teamleden en om iedereen overeind te houden, zodat zij zich kunnen focussen op 

alle aandachtsgebieden. Graag uw begrip hiervoor.  
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Ouderavond 24 november 
Op donderdag 24 november om 19.30 uur is er weer een ouderavond. Deze ouderavond duurt 

ongeveer 1 ½ uur. Op deze avond zullen wij u informeren over het verbeterplan dat wij aan het 

uitvoeren zijn. Wij starten deze avond plenair en vervolgens gaan wij uiteen. U kunt dan een keuze 

maken waar u heen wilt. De kwaliteitskringen; jenaplan/burgerschap, wereldoriëntatie als hart van 

ons onderwijs, rekenen, taal en hoogbegaafdheid zullen u dan informeren over de doelen waar zij dit 

jaar aan werken en over de eerste 90 dagen doelen die bijna afgerond zijn. Als u binnenkomt kunt u 

intekenen voor twee kwaliteitskringen.  

Binnenkort ontvangt u een bericht vanuit Parro met de vraag of u aanwezig bent op de ouderavond. 

Wij weten dan hoeveel mensen wij kunnen verwachten en hoeveel stoelen wij moeten reserveren. 

 

Weekopening en weekafsluiting 
Op maandagen na alle schoolvakanties zijn er geen weekopeningen. De reden hiervoor is dat de 

stamgroepleiders dan eerst met alle kinderen in de kring willen openen en hier de tijd voor willen 

nemen. Bij de weekafsluiting krijgt u altijd een Parro bericht van de stamgroepleiders als u welkom 

bent. Zij geven aan het begin van de week aan dat hun groep aan de beurt is om de weekafsluiting te 

mogen verzorgen.  

 

Ontruimingsoefening 
Afgelopen maandag hebben wij een ontruimingsoefening gehad. De BHV groep heeft het 

geëvalueerd en daar kwamen de volgende punten uit: 

• De school was leeg binnen 2.50 minuten inclusief de baby’s van het kinderdagverblijf. 

• Buiten wordt het alarm niet gehoord door de kinderen en groepsleiders die buiten zijn. Afspraak 

maken: Hoofd verzamelplaats dient gelijk Brandalarm!!! te roepen voor beide pleinen. 

• We moeten duidelijk krijgen hoe de kinderen die in clusters buiten spelen, hoe ze (met hun eigen 

groepsleider) naar de opstelplaats gaan. Hoe organiseren we het verzamelen in de kuil en op het 

plein vóór? 

• Er is geen handige ontruimingsroute door de biebkasten en banken in de hal. Het zijn obstakels. 

• Tip: Sluit de deuren na controle van de ruimte. 

• Kinderen uit een groep vroegen of dit het normale alarmgeluid was. Ze vonden het ‘zacht’. 

• Denk aan telefoon mee en sleutels. 

• Sommige sleutels moeten nog opgewaardeerd worden. 

• Als er ouders met een groepje kinderen in de school werken en het alarm gaat af, nemen zij de 

kinderen mee naar buiten. Hoe verloopt de communicatie naar de groepsleiders? 

 

Nieuws vanuit de MR 
In de bijlage sturen wij het jaarverslag mee van de MR. In dit jaarverslag kunt u lezen welke 

hoofdonderwerpen er zijn besproken en geven we een nadere toelichting voor belangrijke 

speerpunten van het afgelopen jaar.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team, 

Milou van Wensen 


