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Kent u Mariska al?
Pareltjesavond
Carnavalsviering
Boef in de wijk
KindCentrumMonitor
Inspectie

Datum

Activiteit

Wie

10 - 21
februari

Ontwikkel gesprekken voor alle kinderen
en ouders

Team/K&O

11 – 13
februari
14 februari

Adviesgesprekken groep 8

Team/K&O

Uit en thuis eten

Team/K&O

Weeksluiting locatie Slot:
Middag 13.15 Beeckelot
19 februari
21 februari
21 februari
02 maart
10 maart
27 maart

Pareltjes avond
Carnavalsviering
Middag vrij vanaf 12.00
Voorjaarsvakantie
Studiedag (alle kinderen vrij)
Teamvergadering
Uit en thuis eten

Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O

GL = Groepsleiding; MT = Managementteam; K&O Kinderen en ouders;

FLITS!

Agenda

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

MR = Medezeggenschapsraad

SCHOOLNIEUWS
Kent u Mariska al?
Een aantal weken voor de kerstvakantie ben ik gestart op Antonius Abt
(locatie Slot) in Kasteeltoren. Via deze weg wil ik mij graag even aan
iedereen voorstellen. Mijn naam is Mariska Peters en ik ben 27 jaar. Ik
kom uit Schijndel, maar sinds een jaar woon ik in het centrum van Den
Bosch. Daarvoor heb ik een aantal jaar in Valkenswaard gewoond,
waar ik tot voor kort ook werkte. Ik had het goed naar mijn zin in
Valkenswaard, maar de reistijd -vooral de vele files- begonnen me echt
tegen te staan. Daarom wilde ik graag in de buurt gaan werken op een
school die goed bij mij past én die vernieuwend is. Gelukkig was er net
een plaatsje vrij op Jenaplanschool Antonius Abt.
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In mijn vrije tijd vind ik het fijn om een goed boek te lezen of te tekenen. Verder
ben ik graag buiten om te wandelen of wat te drinken op een terrasje. Koken met
vrienden, weekendjes (of dagjes) weg, een concert bezoeken of even de stad in
duiken doe ik ook graag. Ik ben een grote muziekliefhebber en thuis draait de
platenspeler dan ook constant.
De eerste weken op Antonius Abt zijn mij heel goed bevallen. Ik heb de kinderen
wat beter leren kennen en zij mij ook. Ik kijk uit naar de rest van het schooljaar!
Groetjes, Mariska

KindCentrumMonitor (KCM)
Voor de kerstvakantie hebben de kinderen vanaf groep 6, u als ouder en het team het
tevredenheidsonderzoek “de KindCentrumMonitor” digitaal ingevuld. Gister zijn de uitslagen
daarvan bij ons binnen gekomen. Wij zullen de uitslagen eerst met het team, de MR en de Raad
van Toezicht bespreken en analyseren. Aan de hand daarvan zullen wij actiepunten formuleren.
Binnenkort ontvang u van ons een samenvatting van de rapportage.

Inspectie aanbevelingen
De inspectie ziet nog ruimte voor verbetering en ontwikkeling op de
volgende onderdelen:
 Ten aanzien van het bestuur:
De inspectie constateert dat het bestuur weet wat hij wil, maar ze
denkt dat het bestuur deze ambities nog preciezer kan omschrijven
en beter kan nagaan in hoeverre die ambities ook daadwerkelijk
worden waargemaakt. Daarnaast vindt zij dat het bestuur in de
volgende bestuursverslagen meer aandacht kan geven aan de verantwoording over de
inzet van middelen voor passend onderwijs. Bovendien kan het bestuur de relatie tussen
de begroting en het (strategisch) beleid beter toelichten;
 Ten aanzien van de school
Tijdens het verificatieonderzoek heeft de inspectie geconstateerd dat de leraren de
ontwikkeling van hun leerlingen nauwkeurig volgen. De manier waarop de school
vervolgens gebruik maakt van de verzamelde gegevens kan beter, zeker als de
ontwikkeling lijkt te stagneren. Ook als het gaat om de differentiatie van de instructie
zien we nog mogelijkheden voor ontwikkeling;
 Ten aanzien van het team
De inspectie constateerde we tijdens de gesprekken dat de teamcultuur nog verder kan
groeien. Er is in de afgelopen periode veel ten goede veranderd, maar het onderlinge
vertrouwen is nog broos.
Natuurlijk zijn we direct aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de inspectie.
Onderstaand de acties die het bestuur heeft opgepakt.
 We beschrijven de ambities nog beter in onze borgingsdocumenten. We benoemen
specifieke, meetbare, acceptabele en realistische doelen die we uitzetten in tijd. Aan de
hand van deze doelen kunnen we beter nagaan in hoeverre onze ambities ook worden
waargemaakt. We verantwoorden ons daar elke 6 weken over richting MR en Raad van
toezicht en vragen feedback ter verbetering;
 In het volgende bestuursverslag is een extra paragraaf opgenomen met betrekking tot
de verantwoording over de inzet van middelen voor passend onderwijs. Daarnaast wordt
in een extra paragraaf de relatie tussen de begroting en het (strategisch) beleid
toegelicht. Het bestuur heeft de accountant én het administratiekantoor gevraagd om
het bestuursverslag hierop te screenenen en het bestuur te voorzien van feedack.
In de volgende Flits vertellen we u meer over de acties op schoolniveau.

Pareltjesavond
Als u nu door de school loopt ziet u al steeds meer van het proces van ons groot
project ‘Tijd & Ruimte’. Over een paar weken laten de kinderen ‘de parels’ en het
proces van het groot project zien. Iedereen is welkom om te komen kijken, komt
u ook?
Via Instagram kunt u regelmatig een impressie zien.
De Pareltjes avond is op woensdag 19 februari van 17.00-19.00 uur.

Viering carnaval op school
Op 21 februari 2020 vieren wij Carnaval op school. Dit jaar is het thema:
“Oeteldonk, binnenstebuiten.”
Lees deze informatie goed zodat u op de hoogte bent van het programma van
het carnavalsfeest op school.
Locatie Slot
Dagplanning voor vrijdag 21 februari 2020
08.30 - 09.00 uur
Openen in de groep (groepsfoto maken, modeshow….)
09.00 - 10.00 uur
Speelzaal: “Antonius Abt, binnenstebuiten”.
10.00 - 10.30 uur
Fruit/drinken en buitenspel
10.30 - 11.40 uur
Hossen/clusteractiviteiten
11.40 - 12.00 uur
Afsluiten groep
Alle kinderen mogen verkleed komen en het is fijn als ze gewoon hun fruit en drinken
meebrengen. Iedereen start in de eigen groep. Vervolgens hebben we in de speelzaal per
cluster een optreden, de voorrondes vinden een dag eerder al plaats. Ouders kunnen bij deze
optredens niet aanwezig zijn wegens plaatsgebrek. Na afloop zijn er nog clusteractiviteiten en
kunnen kinderen hossen. Om 12.00 uur begint voor iedereen de carnavalsvakantie.
Kinderen kunnen zich inschrijven voor een optreden. De inschrijflijsten hangen op elk cluster.
De kinderen mogen thuis oefenen voor een optreden.
Zorgt u ervoor er voor dat de kinderen geen losse attributen (geweren/enge maskers etc.),
confetti en spuitbussen meebrengen?
We gaan er een leuk feestje van maken!
Locatie Park
Dagplanning voor vrijdag 21 februari 2020
08.30 – 09.00 uur
We starten de dag in de eigen groep.
09.00 - 11.30 uur
Verschillende carnavalsactiviteiten met
o.a. hossen en voor de bovenbouw
een percussie workshop
11.30 – 12.00 uur
Gezamenlijke afsluiting met o.a. een
optreden van onze bovenbouw
percussieband.
Komt u kijken en luisteren buiten op de trap?
Alle kinderen mogen verkleed komen en het is fijn als ze gewoon hun fruit en drinken mee
brengen. Zorgt u ervoor dat de kinderen geen losse attributen (geweren/enge maskers etc.),
confetti en spuitbussen meebrengen?
We gaan er een leuk feestje van maken!
Om 12.00 uur begint voor iedereen de carnavalsvakantie.

Boef in de wijk gevangen!
85% van de misdrijven wordt opgelost door tips of
meldingen van bewoners. Wist u dat?
Afgelopen week waren wij gastschool voor het spel
Boef in de Wijk. Na een ontmoeting met onze
burgemeester dhr. Mikkers en een presentatie van de
politie over waar je op moet letten in de wijk en op
welk moment je 112 kunt bellen, gingen de kinderen
met hun ouders op pad om het spel te spelen. Met de
aanwijzingen via de facebook app kon je het spel
spelen en de boef proberen te vangen. Daarnaast heeft iedereen met de tips van de politie eens
op een andere manier door ons mooie Engelen gelopen en gekeken wat veilig is en wat
verdacht is. Gelukkig werd in beide spelrondes de boef gevangen! De kinderen waren heel
enthousiast en voor wie het spel deze ronde heeft gemist, in juli is het spel nog eens in
Engelen.

