Beste ouders en kinderen van De Zuidwester,
Hopelijk heeft iedereen een fijne meivakantie gehad! Op school gaan we deze periode weer
lekker aan de slag.
Terugblik Koningsspelen
Voor de meivakantie hebben we met de kinderen genoten van een dag vol sport en spel.
Het weer werkte mee en de sfeer was gemoedelijk en gezellig!

Terugblik Kinderkunstmuseum
Na 2 jaar mochten we eindelijk weer! Ons eigen museum vol met prachtige kunstwerken
van de kinderen. De burgemeester kwam ons museum openen en was ook erg onder de
indruk van het hoge niveau van de kunstwerken.

Indeling groep schooljaar 2022-2023
Ondanks dat het huidige schooljaar nog in volle gang is zijn we ook alweer druk bezig om de
organisatie van schooljaar 2022-2023 vorm te geven.
Op dit moment zijn onze middenbouwgroepen qua leerlingaantal vrij klein, de kleutergroep
daarentegen is flink. Vandaar dat we de afgelopen periode groep 2 en groep 3 ook wel
samen hebben laten werken.
Voor aankomend schooljaar geldt wederom dat de middenbouwgroepen een laag
leerlingaantal kennen. Ter informatie, per ongeveer 23 leerlingen is het budget wat we
vanuit de overheid toegekend krijgen voldoende om een fulltime leerkracht op een groep te
zetten. Onze middenbouwgroepen komen helaas niet aan dit aantal. Dat betekent dat we
een flinke uitdaging hebben om de groepen in te delen.
We kiezen ervoor om met 7 groepen het schooljaar te starten, groep 1 en 2 zijn
gecombineerd, groep 3 tot en met 8 zijn enkel.
Wel wordt groep 4 (de huidige groep 3) en groep 5 (de huidige groep 4) op de dinsdagen
gecombineerd. In deze gecombineerde groep 4/5 zullen op de dinsdag een leerkracht en
een onderwijsassistent zijn. De groep 4/5 zal op de dinsdagen uit ongeveer 28 leerlingen
bestaan. De maandag, woensdag, donderdag en vrijdag zullen groep 4 en groep 5 apart van
elkaar les hebben met ieder een eigen leerkracht.
We starten het schooljaar op deze wijze en hopen dat zo lang mogelijk te kunnen blijven
doen. Hoe de rest van het schooljaar verloopt kunnen we helaas nu nog niet helemaal
inschatten. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden zodra hier iets in wijzigt.
De ouders van de huidige groep 3 en de huidige groep 4 ontvangen nog een uitnodiging
voor een ouderavond zodra we ook de leerkrachten voor deze groepen weten. Mocht u
eerder vragen en/ of zorgen hebben schroom dan niet om contact met ons te zoeken! Dit
kan per mail (info.zuidwester@isobscholen.nl), per telefoon of door een van ons even aan
te spreken op school.

Vacatures
Helaas geldt het landelijke leerkrachtentekort inmiddels ook
voor onze school en is het vinden van nieuw en goed personeel
niet gemakkelijk. Voor aankomend schooljaar hebben we nog
een tweetal vacatures open staan en dit maakt ook dat we de
indeling qua leerkrachten nog niet helemaal rond hebben. Er is een vacature voor twee
dagen in groep 8 en twee dagen in groep 6. Mocht u nog iemand kennen die op onze leuke
school wil en kan komen werken, laat het ons gerust weten!
Terugkoppeling oudertevredenheid enquête
In april 2022 is een oudertevredenheid enquête uitgezet onder 240 respondenten. Hiervan
hebben 44 ouders de enquête ingevuld. Deze respons is te laag om een betrouwbaar beeld
te geven, vandaar dat we de precieze uitkomst van de ouderenquête niet kunnen
publiceren. Wel vinden we het belangrijk om een overzicht te geven van de sterke en
zwakke punten uit deze enquête.
Uitkomst
Het overgrote deel van de ouders die de enquête heeft ingevuld geeft aan dat kinderen met
plezier en met een veilig gevoel naar school gaan en dat ze tevreden zijn over wat kinderen
leren bij ons op school.
De ouders die de enquête invulden geven wel aan dat er verbetering mogelijk is in het
contact met de medewerkers van de school en dat ze te weinig informatie ontvangen over
wat er gebeurt op school en hoe het met hun kind op school gaat. Daarnaast geven deze
ouders aan dat ze niet altijd vinden dat hun kinderen maximaal uitgedaagd worden op
school.
Hoe nu verder?
We pakken de bovenstaande verbeterpunten uiteraard op om hiermee aan de slag te gaan.
We zullen deze punten opnemen in het jaarplan 2022-2023. Omdat in de enquête door
ouders geen toelichting op de vragen kon worden gegeven zouden we graag een aantal
ouders op school uitnodigen om hierover verder in gesprek te gaan. Er zal in juni een
moment geprikt worden waarop ouders zich kunnen inschrijven om hier onder het genot
van een kop koffie verder over te praten. Mocht u voor die tijd nog vragen hebben of een
aanvulling willen geven dan horen we dat uiteraard graag!

Oproep OR leden
De ouderraad op een school organiseert, plant, regelt, etc
van alles bij extra activiteiten en feesten voor de kinderen.
U kunt hierbij denken aan het Sintfeest, het
Kinderkunstmuseum, de avondvierdaagse en ga zo maar
even verder. Zonder deze hulp zouden we als school dit allemaal niet kunnen aanbieden.
Mocht u nou denken “Hè, dat is iets voor mij!” of “Ik heb zoiets nog nooit gedaan maar wil
het graag leren!”. De ouderraad zoekt nog extra leden! Een mailtje voor een vraag of
aanmelding mag naar lavinia_stins@hotmail.com
Ouderhulp
Bij ons op school proberen we naast het reguliere lesprogramma ook veel extra activiteiten
te plannen. Helaas kunnen we deze activiteiten niet met alleen de leerkrachten organiseren
en hebben we daar echt de hulp van ouders voor nodig. We zien echter ook dat er steeds
minder ouders reageren als wij ofs de leden van de ouderraad om extra hulpouders vragen.
Een voorbeeld hiervan is het helpen bij de drinkpost van de avondvierdaagse. We begrijpen
de volle agenda’s heel goed, maar toch willen we u vragen om daar waar het kan te kijken of
u ons kunt helpen. Alleen op die manier kunnen we de activiteiten voor de kinderen in de
naam van de school door laten gaan… Dus als u iets kunt betekenen, laat het ons weten!
Oproep voor de oudergeleding GMR ISOB Heiloo

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

Agenda voor de komende periode
Datum
17 mei
26 en 27 mei
31 mei t/m 3 juni
6 juni

Activiteit
Studiedag
Hemelvaart
Avondvierdaagse
Pinksteren

