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WoltersWetensWaardigheden
Vacatures
Het zal u hopelijk niet ontgaan zijn. Voor komend schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.
Kent u iemand die geschikt zou kunnen zijn voor één van onderstaande functies, stuur dan alstublieft
de vacature door. Delen is heel fijn!

Groepsleerkracht
Voor schooljaar 2018-2019 zoeken wij een groepsleerkracht met pabo-diploma voor een halve tot
hele aanstelling (0,5 – 1,0 FTE). Bij goed functioneren is een vast dienstverband mogelijk.

Groepsleerkracht (vervanging)
Omdat de groepsleerkracht van groep 3 volgend schooljaar met zwangerschapsverlof gaat, zoeken wij m.i.v. oktober een ervaren
groepsleerkracht voor 0,5 – 0,9 FTE. Deze vacature betreft een tijdelijk dienstverband.

Onderwijsassistent
Voor schooljaar 2018-2019 zoeken wij een onderwijsassistent ter ondersteuning van de groepen 1, 2 en 3 voor 0,5 FTE. Bij goed
functioneren is een vast dienstverband mogelijk.

Vakleerkracht Beeldende Vorming
Voor schooljaar 2018-2019 zoeken wij een vakleerkracht beeldende vorming voor 0,425 FTE. Je werkt aan de hand van een vast
rooster met groepjes van plusminus 15 leerlingen uit leerjaar 4 t/m 8 in eigen vaklokaal. Bij goed functioneren is een vast
dienstverband mogelijk.
Zie hier de volledige tekst van de vacatures:
http://www.schoolverenigingwolters.nl/LinkClick.aspx?fileticket=thdXJTsrAOU%3d&portalid=10

We starten ietsje eerder
In de jaarplanning staat aangegeven dat de afnames van de leerlingvolgsysteemtoetsen start op 24 mei. De
groepen 1 &2 straten om logistieke redenen al op 23 mei.

Eindtoets
Vandaag was de laatste afnamedag van de Eindtoets. Deze wordt afgenomen met als
doel een onafhankelijk advies te bieden ter vergelijking met het reeds afgegeven
schooladvies op basis waarvan de kinderen reeds geplaatst zijn op de verschillende
VO-scholen. Ook is het voor ons een belangrijke bron voor zelf-evaluatie en
kwaliteitsbewaking.
Vorige week heeft groep 8A de toets gemaakt en deze week was 8B aan de beurt.De
toets is digitaal afgenomen met als voordeel dat deze adaptief kan zijn.
Bij adaptief toetsen stemt het niveau van de toets zich tijdens het toetsen af op het
niveau van de leerling. Wanneer een leerling een opgave afrondt, selecteert het systeem een volgende meest passende opgave (of
set van opgaven). De selectie van opgaven gebeurt dus tijdens de afname, maar wel vanuit een database die eerder is
samengesteld.
De kinderen hebben in alle rust en goed gefocust gewerkt De juffen hebben zich als moederkloekjes over de kinderen ontfermd.
Ook dat was bijzonder mooi om te zien. Groep 8A had vorige week een welverdiend en superleuk cito-feest. 8B gaat vanavond los.
Wij zijn trots op alle kinderen.

Gevonden voorwerpen
Loopt u voor donderdag nog even langs het rek met gevonden voorwerpen? Er hangt weer een hoop. Na de vakantie beginnen we
met een leeg rek.
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Privacy

Van ieder kind houden wij een dossier bij. Dat staat vol vertrouwelijke informatie waar wij uiterst
prudent mee om willen gaan. De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die op 25 mei
2018 in werking treedt, vormt ons nieuwe kader van privacywetgeving. Daarin wordt geregeld hoe er
moet worden omgegaan met persoonsgegevens.
Deze nieuwe richtlijnen hebben gevolgen voor onze werkwijze. Zo maken wij strikte afspraken met de
verwerkers van de leerlinggegevens, zoals de leverancier van onze leerlingadministratiesoftware en de
uitgeverijen van de digitale leermiddelen.
Ook zijn wij uiterst alert dat verslagen van externen en leerlinggegevens niet gedeeld worden met mensen buiten de organisatie,
tenzij dit op nadrukkelijk verzoek van de ouders is. In dat geval zullen de gegevens versleuteld moeten worden verstuurd. Binnen
de organisatie zal een medewerker een zogenoemde verwerkingsgrondslag moeten hebben om een dossier te raadplegen.
Momenteel wordt een privacyreglement opgesteld waarin o.a. het beleid is vastgelegd, verwerkingsdoeleinden benoemd worden
en een register is opgenomen van gegevensverwerkers.
De verwerking van de gegevens moet uiteraard aan kwaliteitseisen voldoen. Wij zullen de komende tijd extra investeren in
bewustwording en professionalisering van het team betreft privacy en verslaglegging. Omdat wij het belangrijk vinden samen met
ouders op te trekken en transparant te zijn over wat wij vastleggen, zullen wij in de loop van het jaar meer gegevens gaan delen via
het ouderportaal. Als het privacyreglement is vastgesteld zal deze achter de inlog op onze website worden geplaatst.

Schoolreisje
De bestemming van het schoolreisje is bekend. We gaan met de hele school gezellig met de bus naar
Blijdorp. Meer informatie volgt binnenkort!

Leerlingtevredenheid
Ieder schooljaar vullen de bovenbouwleerlingen (groep 6 t/m 8) een digitale vragenlijst in die inzicht geeft
in de leerlingentevredenheid. Onze leerlingen geven de school gemiddeld een 8,2.
De sociale veiligheidsbeleving scoort een 8,7: dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van vorig jaar (8,0).
De kinderen hebben het met een 8,5 bovendien goed naar de zin in de groep. De 8,7 voor de mate van tevredenheid over wat je
leert op Wolters is voor ons een positieve stimulans om met frisse energie ons onderwijs goed vorm te blijven geven. De resultaten
steunen ons in de gedachte dat veiligheid een eerste vereiste is om tot leren te komen.
Wij beseffen dat het in alle gevallen om gemiddelden gaat en zijn als altijd alert op verbeterpunten. Zo signaleren wij dat de vraag
Hoe graag ga je naar school? met een 7,1 weliswaar ruim voldoende scoort, maar afgezet tegen de overige resultaten wel degelijk
onze aandacht behoeft. Daar gaan we samen met de kinderen mee aan de slag!
Meer informatie over ons sociaal emotioneel beleid vindt u o.a. hier.
De resultaten van de leerling-enquête worden gepubliceerd op de website van Scholen op de kaart .

Oudertevredenheid
Uiteraard vinden wij het ook belangrijk om te weten hoe tevreden ouders zijn over onze school. Daarom is
vorige week aan alle ouders gevraagd een korte enquête in te vullen. De enquête bestaat uit 11
meerkeuzevragen over de sfeer, het onderwijs en de communicatie op school. Hoe meer ouders mee doen
hoe meer waardevolle informatie wij ontvangen over mogelijke verbeterpunten. Ouders kunnen de
enquête anoniem invullen via de vorige week verzonden unieke link.
De vragenlijst kan nog tot 26 april 2018 worden ingevuld.

Vakantiepas
De meivakantie staat voor de deur. Bent u op zoek naar inspiratie voor uitjes in eigen land, dan is er
natuurlijk de vakantiepas met korting voor scholieren op allerlei uitjes.
Ook op deze website staan allerlei leuke uit-tips voor het gezin. Meld je direct aan voor de nieuwsbrief, dan
bent u voortaan elke vakantie onder de pannen.

