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Focusgroep
Zoals eerder gemeld heeft een focusgroep (bestaande uit acht ouders, een leerkracht en de directie van
de Torenuil) zich gebogen over de ouderenquête. In de afgelopen periode heeft deze gekeken naar de
verschillende beleidsterreinen (onderdelen) van de vragenlijst. Er is gezocht naar de mogelijke
verbeterpunten en er zijn suggesties gedaan. In de laatste bijeenkomst is er voornamelijk aandacht
besteed aan de diverse opmerkingen die zijn gemaakt.

Samen komen we tot de volgende aandachtspunten voor de school:
* De school kan beter communiceren over de schoolontwikkelingen en de effecten ervan.
* De school kan meer vertellen over alle activiteiten die worden georganiseerd. Niet alleen
na afloop maar ook voorafgaand via de kalender, de website of de Oehoe.
* Het huiswerkbeleid vraagt om meer duidelijkheid.
* Er moet nog eens goed gekeken worden naar de afstemming van de hoeveelheid toetsen
en het verstrekken van de toetsgegevens.
* Er moet gekeken worden naar mogelijke verbetering van het
rapportgesprek/10-minutengesprek.
* Er moet meer bekendheid gegeven worden aan de klassenpagina. Elk cluster moet zorgen
dat zijn pagina actueel is.
* De nieuwsberichten op de website moeten goed bekeken worden en er moet
gezorgd worden dat de berichtgeving up-to-date is.
* De school is actief op Facebook. Er is gebleken dat Twitter minder bezocht wordt en
we moeten kijken of we dit platform blijven benutten.
* De wendagen voor alle nieuwe instroomkinderen in groep 1-2 kunnen nog
beter georganiseerd worden. Ook de eindtijd van het wennen moet opnieuw
besproken worden.
* Er moet gekeken worden of er mogelijkheden zijn om het naar huis gaan op de
hoofdvestiging beter te organiseren (spreiding leerkrachten, niet allemaal voor de ingang).
* Er moet gekeken worden naar het onderhoud van de toiletten in de onderbouw.
De focusgroep heeft ook nog een aantal tips gegeven:
* De vragen van de enquête zouden nog een keer goed bekeken kunnen worden en voor
een volgende enquête worden aangepast; niet alle vragen waren even duidelijk en
sommige waren niet van toepassing op de Torenuil.
* Bij een volgende enquête is één vragenlijst per gezin voldoende.
* Festivaldagen zouden afwisselend op donderdag en op vrijdag gepland kunnen worden.
* De aandachtspunten rondom de verkeerssituatie en de veiligheid zouden nog een
keer vermeld kunnen worden in de Oehoe.
* De school kan de verkeerssituatie rondom de scholen met de kinderen bespreken en
deze situaties ook tijdens een verkeersles gaan bekijken.
* De Torenuil zou nog meer gebruik kunnen maken van de kwaliteiten van ouders. Te
denken valt bijvoorbeeld aan ouders die schaaklessen e.d. kunnen verzorgen.
* De school zou de mogelijkheden kunnen bekijken voor het nemen van “snipperdagen”

door het jaar heen.
* De leerkrachten kunnen overwegen om halverwege het schooljaar een
schoonmaakavond met ouders in te plannen.
De uitslag van de ouderenquête vindt u op de website via: http://www.detorenuil.nl/mr/
Schoolkamp
Cluster 8 is deze week op schoolkamp. Elly Wargerink (administratief medewerkster) is mee en daarom
deze week afwezig op school. Volgende week zal zij haar administratieve taken weer op zich nemen.
Fietsen stallen op het schoolplein
Op de hoofdvestiging staan ’s-ochtends vaak fietsen van ouders in het fietsenrek. We hebben helaas
maar een beperkte ruimte om de fietsen van onze leerlingen te stallen. Wij willen u vragen om uw fiets
buiten het rek te plaatsen zodat de leerlingen gebruik kunnen maken van deze rekken.
Oproep: reserve ondergoed
Cluster 1-2 is op zoek naar reserve ondergoed voor jongens en meisjes, voor het geval zich een
‘ongelukje’ voordoet.
Omgangsprotocol
De maandslogan van mei is: De maandslogan van mei is: Van ruzie wordt niemand blij. Praat het uit of
haal hulp, maar leg het bij! En de pestposter: Tot tien tellen: omgaan met frustratie.
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Cluster 8 Schoolkamp
Entreetoets Cluster 7
Schoolvoetbaltoernooi jongens Cluster 6
Schoolvoetbaltoernooi gemengd Cluster 4
Schoolvoetbaltoernooi jongens Cluster 8
Schoolreis Cluster 5 en 6
Huiswerkweek
Schoolreis Cluster 1-2
Inloopavond (18.00 – 19.15 uur)
Sportdag Cluster 3-4
Avondvierdaagse
Oud papier
Inzameling Dara Europe
Ouderbijeenkomst VVE
Sportdag Cluster 5 t/m 8
Ouderbedankmiddag
Schoolreis Cluster 7
Centrale Wendag
3e Festival
Optreden Schoolkoor en -orkest

Mailadres
Omdat we zijn overgeschakeld op een andere server blijkt info@torenuil.nl NIET meer te werken. U
krijgt ook geen foutmelding op dit adres. Gelieve info@detorenuil.nl te gebruiken!

School T-shirts
Het afgelopen jaar hebben wij voor alle leerlingen van basisschool de Torenuil mooie nieuwe
schoolshirts mogen maken. Voor de nieuwe leerlingen en leerlingen die na willen bestellen bieden wij
het product ook aan in onze webshop. Hier zijn de schoolshirts per stuk na te bestellen.
Het shirt is gemaakt van 100% polyester en bevat het schoollogo aan de voorkant én de schoolnaam op
de achterkant. U kunt het shirt voor uw zoon/dochter bestellen op de volgende pagina:
https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/de-torenuil. Bestellingen die op werkdagen vóór 22:00
gedaan worden, zullen de volgende dag afgeleverd worden.

