Werkgroep IDENTITEIT.

.5/4/18 - 19.30u De Magdalon.

aanwezig: Lourien de Buck, Anneloes Kraal, Miranda Valk, Marieke Bastiaanse, Iris van Liere, Willy Huibregtse en Ruud van Leerzem.
m.k.a.:

Agenda/verslag:
1.

Welkom/opening

2.

Verslag 1/11/2017
Vanwege verbouwing van de grote kerk moet de opera helaas een jaar doorschuiven naar december 2019.
In december zijn er nog geen voorzieningen in de kerk, zoals podium en stoelen etc. Het is te duur om dit
zelf te huren. Keuze voor een andere locatie is vanwege logistieke problemen niet mogelijk.

3.

Evaluatie
 Kerstviering; de aula blijkt te klein voor uitvoeringen. Verder was het een mooie viering. Individuele
kwaliteiten van kinderen komen mooi tot uiting tijdens een viering.
 Momenteel wordt door de kinderen gewerkt aan ideeën om geld in te zamelen voor een goed doel.
Het doel is de stichting hulphond. Dit sluit mooi aan bij de kinderkunstweek die over dieren gaat.
Ouders wordt nog geïnformeerd over het goed doel en de inzamelingsacties.

4.

Toelichting kwaliteit van dit moment
Tot voorjaarsvakantie GEDULD. Daarna VERTROUWEN.
Tijdens de paasviering is dit thema ook aan de orde gekomen. Kinderen hebben het vertrouwen gekregen
om zelf het paasfeest te organiseren.
Op school staan mappen over de kwaliteiten, die ouders kunnen inzien.
Er hoort een bepaalde ‘taal’ bij de kwaliteiten die leerkrachten gebruiken, zodat kinderen de kwaliteiten
beter kunnen onthouden en toepassen.

5.

Enquête
Er zijn 5 enquêtes ingevuld, waarvan 3 door leden van de klankbordgroep. Het lijkt erop dat het thema
minder leeft bij de ouders en dat de huidige aanpak de instemming heeft van de ouders.
Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar zal opnieuw informatie over levo getoond
worden.

6.

Ideeën informatieavond
Er komt binnenkort een informatieavond over executieve functies: concentratie, horen,
doorzettingsvermogen etc.

7.

Rondvraag
 Kleine scholen krijgen extra geld. Dit geldt ook voor de Magdalon. Binnenkort is er bestuursvergadering
over hoe dit geld wordt ingezet.

Volgende vergadering:
Vergaderpunten volgende keer:

