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Voorjaarsvakantie: leerlingen vrij!

Studiedag woensdag 7 februari
Woensdag was de eerste gezamenlijke studiedag van het team van de Borgh. Het thema was: herijken van
de visie; focus op de toekomst. Het team heeft heel hard gewerkt en ambitieuze plannen gemaakt!
We hebben met elkaar geïnventariseerd wat de zeer goede punten van onze
school zijn en wat wij zien als ontwikkelpunten voor de komende jaren.
Onderwijsenthousiastelingen eigen, kwamen er heel veel mooie en ook
ontwikkelpunten uit naar voren.
We hebben een keuze gemaakt uit al deze ontwikkelpunten en zijn tot de
volgende vijf onderdelen gekomen:
-

Gedragsverwachtingen en ouderbetrokkenheid:
Doel van dit ontwikkelpunt is voorspelbaarheid, veiligheid en duidelijkheid als het
gaat om gedragsregels en -verwachtingen. We willen hier graag de ouders bij
betrekken en goed met u samenwerken zodat de driehoek ouder-kind-school
ervoor zorgt dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Zo willen we nog meer
duidelijk maken wat school van ouders kan verwachten en andersom. Vragen waar
we een antwoord op willen geven zijn: hoe kunnen we nog duidelijker communiceren? Hoe kunnen we
op zo’n manier samenwerken dat de ouders loyaal zijn aan de leerkrachten? Wat zijn taken van de
school en taken van ouders als het gaat om gedrag?

-

Veiligheid en welzijn op het plein
Doel van dit ontwikkelpunt is dat kinderen zich veiliger voelen op het plein. Uit de KIVA-meting kwam
naar voren dat dit nog niet altijd het geval is. Ook wij signaleren dat het toezicht houden op ons grote
schoolplein een uitdaging is. Daarnaast is er wellicht te weinig te spelen op het plein, kan het gras snel
veranderen in een modderbad, zijn er weinig plekken waar kinderen even
kunnen zitten of zich terugtrekken. Verder is het goed om regels en afspraken
nog beter te leren aan de kinderen en ervoor te zorgen dat we samen met het
Anker een fijne pauze kunnen realiseren voor de kinderen. Het is een zeer
belangrijk punt dat ook bij de kinderen en wellicht ook bij u als ouders leeft.

-

Werkdruk
Doel is het gevoel van werkdruk dat bij veel leerkrachten leeft, terug te dringen. Leerkrachten willen
graag goed onderwijs ontwerpen en geven aan de leerlingen. Naast dit belangrijkste onderdeel van het
werk en het professionaliseren, moeten er echter ook heel veel andere werkzaamheden gebeuren. Het
valt niet altijd mee om dit in de daarvoor gestelde uren klaar te krijgen en soms is het domweg niet
mogelijk. Door duidelijke afspraken te maken over communicatie met ouders, administratieve last en
taakbeleid kunnen we al winst behalen. Daarnaast willen we als team meer gebruik maken van elkaars
talenten en kwaliteiten zodat dubbel werk voorkomen wordt.

-

Professionele leergemeenschap:
Doel is verbinding in het team en professionalisering van het team. Het
resultaat van dit ontwikkelpunt zou moeten zijn dat we elkaar in dit grote
gebouw meer ontmoeten en spreken, meer informeel en formeel leren van
elkaar. Dit kan bijvoorbeeld door lessen in elkaars klassen te geven, door
samen lessen voor te bereiden, de toetsresultaten of de didactische aanpak te
bespreken, meer samenwerking in de parallelgroepen, door lessen van collega’s te bezoeken en zo te
leren waar eigen ontwikkelpunten zitten.

-

Loslaten methode / kennis van doorgaande leerlijnen
Doel van dit ontwikkelpunt is dat leerkrachten beter op de hoogte zijn van doorgaande leerlijnen en
van daaruit tegemoet kunnen komen aan de individuele onderwijsbehoefte van de leerling. Tevens is
er behoefte om lessen beter op elkaar aan te laten sluiten en te integreren. De leerkracht is de
professional en zal dus zelf keuzes moeten maken wat er wel en niet uit een methode wordt gegeven
en zal meer vanuit de doelen de lessen ontwerpen.

Na de voorjaarsvakantie moet er een duidelijke planning klaar zijn. We houden u via het Borghbericht
natuurlijk op de hoogte waar we mee bezig zijn en op wat voor manier wij werken aan onze doelen.
We gaan graag met u in gesprek bij het realiseren van onze ambities!

Jubilarissen
Na afloop van onze studiedag hebben we met het hele team onze twee leerkrachten Gea en Jeanette in het
zonnetje gezet! Zij waren nl. allebei meer dan 25 jaar in dienst van het onderwijs.
Dit mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan!

Onze kampioenen in de LegoLeague
Afgelopen weekend hebben Anne-Maaike, Bree en Sara uit groep 8B, in Leeuwarden met hun team de
Beneluxfinale van de FIRST LEGO League gewonnen. Ze zijn nu dus kampioen van Nederland en België!
Daarmee hebben ze zich ook gekwalificeerd voor het FIRST wereldkampioenschap in de VS.
Dat WK vind plaats van 25-28 april in Detroit, MI. We zijn natuurlijk supertrots op onze meiden!

https://www.facebook.com/FIRSTLEGOLeagueBenelux/posts/1337335066412378

Vergadering MR
In de vergadering van januari heeft Gerdien uitleg gegeven over de begroting van de Borgh. Welke keuzes
worden er de komende jaren gemaakt. Er zal o.a. geïnvesteerd worden in scholing, ICT hardware (robots,
Ipads en chromebooks) en licenties voor muziek, handvaardigheid en natuur en techniek.
De scholing van het team en de inzet van scholing voor de Borgh is tevens besproken.
Het schoolondersteuningsplan zal worden herschreven (update).
Een afvaardiging van de MR zal hierbij de tips en overdenkingen vanuit de MR meegeven om dit plan
goed gestalte te geven.
Onze volgende vergadering zal zijn op 19 februari.

Spelsportdagen 2018
Volgende week worden de spelsportdagen voor de groepen 5 t/m 8
gehouden. Hieronder volgt alle informatie.
Donderdag 15 februari
Groep 5 8.30-11.30 uur
Groep 6 12.00-15.00 uur

Vrijdag 16 februari
Groep 7 8.30-11.30 uur
Groep 8 12.00-15.00 uur

Plaats: Sporthal Quicksilver S (net als voorgaande jaren).
Programma:
Groep 5 en 6: basketbal, cirkelbal en slagbal.
Groep 7 en 8: basketbal, slagbal en lijnvolleybal.
Groep 5 en 7:
Kinderen komen deze ochtend op de fiets naar de sporthal. Graag om 8.15 uur aanwezig zijn, zodat er om
8.30 uur meteen gestart kan worden.
Ze kunnen zich omkleden in de kleedkamer aan de Oostzijde (rechterkant) van het gebouw (staat daar
ook aangegeven). Daarna verzamelen ze zich met hun team op de tribune. Ieder team wordt begeleid
door een ouder.
Om 11.30 uur is de spelsportdag afgelopen en fietsen de kinderen met hun leerkracht naar school, waar
geluncht zal worden.
Ze zijn gewoon om 14.30 uur vrij.
Groep 6 en 8:
Kinderen komen deze ochtend op fiets naar school.
Op school wordt er geluncht en daarna fietsen ze, rond 11.30 uur, met hun leerkracht naar de sporthal.
Hier wordt ook ieder team begeleid door een ouder.
Om 15.00 uur is de spelsportdag afgelopen.
Let op! De kinderen zijn deze dag om 15.00 uur vrij en gaan vanaf de sporthal meteen naar huis.
Wat moet de kinderen meenemen:
- Gymbroekje en zaal/gymschoenen. Van school krijgen ze een Borghshirt.
- Ze mogen eten en drinken meenemen. Dit mag alleen in de kleedkamer genuttigd worden.
We wensen alle kinderen een leuke en sportieve dag!

Vanwege deze sportdag op donderdag 15 februari komen de gymlessen van de groepen 3, 4 en 8
die dag te vervallen!

Container oud papier
In het weekend van 9 februari kunt u uw oud papier ook zelf wegbrengen, wanneer u de oud papierwagen
heeft gemist.
Dit kan in een container op het volgende adres:
Ter Veer transport, Zuiderweg 3, Zuidhorn.

Dat kan dit weekend op vrijdagmiddag, zaterdag en zondag. Alvast bedankt!

Avond4daagse

Elk jaar lopen duizenden kinderen in Nederland de Avondvierdaagse (A4D), zo ook in Zuidhorn en
Noordhorn. Al deze kinderen kunnen uiteraard niet zomaar aan de wandel gaan. Hier zit natuurlijk een
hele organisatie achter.
Wat doen wij als commissie zoal?






Zes keer per jaar vergaderen om taken te verdelen
Vergunningaanvragen bij de gemeente, zodat de A4D gewandeld mag worden
Routes bepalen, zodat helder is waar men moet lopen
Verkeersregelaars opleiden en indelen op de route, zodat alle kinderen veilig kunnen oversteken
en
Aanspreekpunt zijn in de week van de wandelvierdaagse

Wij als avondvierdaagse commissie hebben jarenlang met veel plezier de A4D georganiseerd. Het is een
super leuk evenement met dankbare wandelaars! Nog 1 keer willen wij de A4D organiseren en wel dit
voorjaar. Daarna vinden we het tijd geworden om het stokje over te dragen. Wij gaan ermee stoppen.
Daarom zoeken wij mensen die het van ons willen overnemen. Als je nu alvast aansluit kun je dit jaar
meekijken hoe het gaat en kunnen wij het stokje met een gerust hart overdragen.
Mocht je het leuk lijken, stuur dan een mailtje naar a4daagse.zuidhorn@gmail.com

Open Dag
Vrijdag 16 februari is de Open Dag van de Borgh. Kent u mensen in uw omgeving die wellicht
geïnteresseerd zijn in onze school? Dan kunt u ze attenderen op onze Open Dag. Mensen zijn welkom van
9.00 uur tot 11.30 uur. Enkele groepjes kinderen zullen het een en ander gaan vertellen aan de bezoekers,
maar de lessen gedurende deze dag gaan verder gewoon door.

