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 Voorwoord
 Belangrijke data
 Nieuws uit SO1
 Nieuws uit VSOp2
 Trots!
Bijlage: Nieuws van de Bibliotheek

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Net voor de voorjaarsvakantie bent u op school geweest en heeft u met de leerkracht het
OntwikkelPerspectiefPlan van uw zoon of dochter besproken. U heeft toen ook de
oudertevredenheidsenquete ingevuld, via deze weg wil ik u van harte bedanken voor het
invullen.
De gehanteerde vragenlijst is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het
Onderwijs en is door de medezeggenschapsraad van onze school voorbereid.
Het doel van zo’n vragenlijst is de zorg voor kwaliteit.
Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.

Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?
Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?
Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?
Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als wij alleen maar zelf onze kwaliteit beoordelen krijgen we geen objectief beeld. Daarom is het
van belang om (ook) anderen, u als ouder/verzorger dus, naar de kwaliteit van onze school te
laten kijken.
Zo doorlopen wij systematisch de 4 hier bovengenoemde vragen.
Op 14 maart zal de MR de resultaten met de schoolleiding gaan bespreken, zullen we
gezamenlijk actiepunten formuleren en dit zal ik in maart met u gaan delen.
Maar de slotconclusie van de enquête wil ik u op dit moment niet onthouden :
“Mackayschool scoort als school een 3,55. Daarmee scoort de school goed.
De respons op de Vragenlijst was 61%. Het responspercentage is goed; de Vragenlijst werd door
veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit.
gepositioneerd worden
in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan
gemeten worden met behulp van
een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.
De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie
van het Onderwijs.

Tot slot wil ik mededelen dat onze school op 5 mei is gesloten. Oorspronkelijk stond deze dag
niet in de jaarplanning, omdat dit niet meer een landelijke vrije dag is. Maar in Meppel is
besloten om toch op 5 mei alle scholen te sluiten.
Ronald Kamerman, directeur

22 maart
13 april
14 april t/m 17 april
24 april t/m 28 april
5 mei

Voorjaarsmarkt
Studiedag. Alle leerlingen vrij.
Vrij i.v.m. Pasen
Vakantie
Vrij. Bevrijdingsdag

Na een week voorjaarsvakantie kwam iedereen weer
uitgerust op school. En dat iedereen het goed naar de
zin heeft gehad was wel te zien aan de foto’s die de
ouders hebben toegestuurd. Ondanks het slechte weer
hebben we vooral van allerlei binnen activiteiten
genoten zoals zwemmen, Zippo Zebra, Ballorig, spelen
bij de BSO enz. Kortom we hebben er allemaal weer zin
in en sluiten hiermee ook bijna het jaargetijde winter
af. Voor de vakantie hing onze klas vol met vrolijke
pinguïns in allerlei soorten en maten. Ook hebben we
de pinguïndans regelmatig gedanst samen met andere
winterliedjes. Wat dat betreft hebben we het in de klas
niet koud gehad omdat we ons voortdurend warm
dansten.

De komende periode starten we met een nieuw
thema.; Astronauten. Juf Marlien heeft ons tijdens
groepslogopedie al een prentenboekje over André
het austronautje laten horen die ze met gebaren
heeft ondersteund. Zo hebben we het gebaar van
de ruimte en een raket al geleerd. De komende
weken werken we dit thema verder uit. Een raket
hoort daar natuurlijk zeker bij. En het liefst
natuurlijk een supergrote. In het magazijn hebben
we al een paar grote kokers gevonden die daar zeer
geschikt voor zijn. Dus de komende periode hebben
we weer genoeg te doen.

Na groepslogopedie gaan we altijd naar de
schoolbibliotheek waar we een prentenboekje uit
mogen kiezen bij Sabine (de moeder van Waylon).
Dit is altijd een hele happening. We nemen de
prentenboekjes altijd voor een week mee naar de

klas. Daar lezen we ze in twee tallen aan elkaar voor en bewaren ze in onze laatjes. De
schoolbibliotheek is een ware aanwinst voor onze school, het bevordert het leesplezier en ook het
presenteren van een boekje voor de klas wordt vol trots gedaan. Juf leest tijdens voorlezen
een boekje van de klassenhulp voor en ook leren we hier allerlei vragen over te stellen.

Naast het thema Astronauten werken we ook over de voorjaarsmarkt. De leerlingen van het VSO
zijn al een paar weken druk aan het figuurzagen en hebben iets heel moois voor onze groep
gemaakt dat wij af mogen maken. Nieuwsgierig geworden????????
We verklappen lekker nog
niets maar weten zeker dat het de moeite van het komen waard is.
Ook vinden we het belangrijk om te leren samenwerken. Elke dag nemen we daar de tijd voor.
Gezelschapsspelletjes kiezen we vaak maar ook bouwen we samen torens en vergelijken we na
de tijd welke toren het hoogst is geworden. Maar ook samen met poppen of klei spelen vinden
we leuk. De resultaten laten we altijd aan elkaar zien en zetten we daarna op de kast. Kortom
een dag is vaak zomaar weer voorbij en voor we het weten nemen we samen de dag door en
vertellen we aan elkaar wat het leukst was en waarom. Gym en zwemmen slaan altijd aan en
natuurlijk na het zwemmen tosti’s eten op de vrijdag; een ware afsluiting van de week. Hiermee
sluiten we ons stukje af maar hopen jullie allemaal te zien op de voorjaarsmarkt.
Hartelijke groeten van de kids en juffen van SO1.

Hallo, wij zijn VSO P2. We zijn het jaar begonnen met 16 leerlingen. Inmiddels hebben afscheid
genomen van Jennifer, Mirthe en Jan Willem. Zij zijn uitgestroomd en hebben een mooie
werkplek gekregen.
Wij zijn nu dus met z’n 13en over. We
hebben een hele gezellige groep. 5 jongens
en 8 meisjes. We maken regelmatig een
grapje en een grolletje.
Juf Amarens is ook weer terug van haar
verlof. Ze werkt nu op de donderdag en
vrijdag.
Wij lezen iedere dag, rekenen iedere dag,
maar hebben ook veel praktijklessen wat we
heel leuk vinden om te doen.

Momenteel zijn we heel druk met de
voorjaarsmarkt. We maken samen met het
hele VSO mooie producten die jullie
allemaal weer mogen kopen. Wij zijn er erg
trots op!
Iedere week staan we in de keuken. Daar maken we appeltaarten of cakes. Helaas mogen we die
niet zelf opeten.
In de middagpauze spelen we buiten vaak met een prachtige voetbaltafel. Die we daarna weer
netjes naar binnen brengen. Kortom we zijn altijd bezig en leren veel!
Met vriendelijke groet,
Leon, Sebatiaan K, Jonathan, Sebastiaan H, Joyce, Zahra, Khadidja, Monica, Nadia, Natasja,
Miranda, Tessa en Duncan.

Maandag 30 januari hebben de onderwijs assistenten (SO & VSO)
van de Mackayschool hun certificaat ‘basisgebaren onderwijs’ met
succes behaald. Hiermee is het gebruik van ondersteunende gebaren
niet meer weg te denken uit onze school.
Nederlands met Gebaren, of kortweg NmG, is gesproken Nederlands
ondersteund met gebaren. Bij NmG wordt gewoon Nederlands
gesproken maar worden de belangrijkste woorden ondersteund met
gebaren.
Het gebruik van gebaren is belangrijk voor leerlingen die niet of
nauwelijks spreken, slecht verstaanbaar zijn of voor leerlingen die
gebaren nodig hebben voor de ondersteuning van hun taalbegrip
en/of taalproductie. Veel leerlingen van onze school hebben er baat bij dat dingen extra duidelijk
(visueel) worden aangeboden, vandaar de aanvulling van de mondelinge taal met
ondersteunende gebaren.
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze
logopedist.
Vriendelijke groet, Marlien (logopedist Mackayschool)

