Daltonschool DE WEGWIJZER
Extra nieuwsbrief Oktober 2017
________________________________________________________________________________

Visitatie donderdag 12 oktober
Gisteren was het dan zover. Twee
visiteurs, Jantje Lammers en Erik
Vugteveen vanuit de Daltonvereniging
bezochten onze school. Er waren
gesprekken met teamleden, directie en
dalton coördinator, ouders, de
leerlingenraad en het bestuur van SKOLO.
Maar er werd vooral ook veel
geobserveerd, gevraagd en meegekeken
bij de kinderen, in de hal en in de klassen.
Cem en Dana hebben de visiteurs een
uitstekende rondleiding gegeven. Op de
middag hebben we de talentenmiddag
bovenbouw laten zien.

Eindadvies
Om 15.00 het eindadvies: we zijn met vlag
en wimpel geslaagd en krijgen een licentie
voor 5 jaar! Alle kernwaarden:
 vrijheid en verantwoordelijkheid
 zelfstandigheid
 samenwerken
 effectiviteit en
 reflectie
waren goed terug te vinden in alle
groepen. Ze complimenteerden ons voor
de sfeer in de school en het enthousiasme
van de kinderen. We mogen trots zijn op
wat er samen is neergezet de afgelopen
jaren.

hebben laten zien. Het gaat veelal om de
kernwaarde vrijheid. Nog meer kijken naar
verschillen en voorkeuren van kinderen en
het rijke leeraanbod hierop afstemmen.
Dat we de kinderen nog meer laten
nadenken: wat wil ik leren, waarom en
hoe? Ook willen we nog meer
verschillende werkvormen aanbieden
waarin kinderen met én van elkaar leren.

Hijsen van de vlag
Na dit advies en mooie aanbevelingen
hebben we hier samen op geproost en de
Daltonvlag samen gehesen.
Kijk voor actuele foto’s en filmbeelden ook
gerust op de Facebookpagina van De
Wegwijzer en volg ons!

Vieren met de kinderen
Het ritueel van de vlag hijsen hebben we
vandaag met alle leerlingen herhaald. Met
groep 1 zullen we maandag nog even
stilstaan bij dit feestelijke feit. De
polonaise in de hal was erg gezellig!

Officiële
opening
Natuurlijk willen
wij ook samen met
u stilstaan bij deze
feestelijke
gebeurtenis.
Zodra wij het
Daltonbord aan de
muur hangen,
maken we hier
nog een mooi
moment van.
Uitnodiging volgt!

Dankwoord
Aanbevelingen
Naast complimenten hebben we ook
aanbevelingen gekregen voor de
toekomst. Over 5 jaar moeten we zorgen
dat we hierin een duidelijke ontwikkeling
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Bij deze willen wij de kinderen, ouders en
alle betrokkenen bedanken voor de
aanmoediging, de inzet en het vertrouwen.
Nu samen verder op weg op Daltonschool
De Wegwijzer!
Feestelijke groeten, team De Wegwijzer
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