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Ouderenquête
Hartelijk dank voor het invullen van de ouderenquête. 62 procent(!) van de ouders heeft
de enquête ingevuld. U geeft de school een 7,6 gemiddeld. Over het algemeen zijn de
reacties van u positief en geeft u aan dat er al veel zaken goed op orde zijn. Dit is fijn om
te lezen. Mocht u verbeterpunten/ op of aanmerkingen hebben dan wil ik u uitnodigen
om deze bij mij aan te geven. Ik ga graag met u in gesprek over de mogelijkheden.
Parkeren - snelheid
Het is goed om te zien dat er zoveel ouders gehoor geven aan het parkeren in de
daarvoor bestemde vakken. De kiss&ride zone wordt goed gebruikt en het fietsen en
brommen op de straat lukt bijna bij iedereen. Wat ik wel opmerk is dat de snelheid op
het smalle stukje bij de parkeervakken soms erg hoog is. De snelheid aanpassen is een
kleine moeite en een groot plezier 😉.
Wegbrengen leerlingen
We hebben opgemerkt dat de lessen niet altijd om 8.30 uur kunnen beginnen. Er zijn
veel ouders die nog even iets aan de leerkracht willen vertellen. Ik wil u vragen om dit na
schooltijd te doen. Dan is er meer tijd en ruimte om rustig met elkaar te overleggen.
Om de drukte in de gang zoveel mogelijk te beperken willen we de ouders van de
leerlingen van groep 4 t/m 8 vragen om buiten afscheid te nemen.
Studiedagen
De studie-2-daagse hebben we met elkaar goed gebruikt om te brainstormen over het
onderwijs voor de komende jaren. Wat willen we behouden, veranderen, vernieuwen?
Welke waarden vinden we belangrijk en willen we de kinderen graag meegeven. We
zullen u over de uitkomsten op de hoogte houden
Startgesprekken
Een aantal leerlingen per school vanuit Openbaar Onderwijs Deventer wordt uitgenodigd
om mee te praten over wat zij belangrijk vinden voor het onderwijs van de toekomst.
Voor de Borgloschool mogen drie leerlingen (vanuit de leerlingenraad) mee op
woensdagmiddag 28 november om hun mening te laten horen. We moeten nog
overleggen wie er mee willen en kunnen, maar dan weet u alvast dat ook de mening van
de kinderen er toe doet!
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DOE MEE award
We zijn genomineerd voor de DOE MEE award van MEE. Deze award wordt uitgereikt aan
initiatieven die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Er kan ook gestemd worden op
KindCentrum Borgele. We hopen op uw stem. U kunt stemmen via
https://www.meevoormij.nl/stemmen-doemee-award-2018
Ingrid Snoeijer-Soer

