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Tevredenheidsonderzoek 
Volgende week ontvangen de ouders een digitale uitnodiging 
voor een oudertevredenheidsonderzoek. Het laatste 
onderzoek is uit 2017. Een nieuw onderzoek stond gepland 
voor dit voorjaar, maar door de Coronacrisis is besloten om 
het onderzoek in het najaar uit te zetten.  
 

Schoolgids 
Voor de zomervakantie is de schoolgids 2020 – 2021 door de medezeggenschapsraad 
vastgesteld. Dit jaar is gebruik gemaakt van een format van de PO-Raad. Hierdoor is 
onder andere de lay-out van de gids gewijzigd en treft u informatie aan die voorheen 
niet in de gids stond. Helaas zitten in het format nog enkele onvolkomenheden, die 
gevolgen hebben voor de indeling en lay-out. De schoolgids treft u als bijlage van de 
Daltonmemo aan. De gids is ook op onze site terug te vinden. 
 
 
 
 

Doelen  
In het jaarplan beschrijft de school de doelen voor het betreffende schooljaar. Een aantal doelen is vanwege 
de Coronacrisis verschoven naar dit schooljaar. In het jaarplan zijn 
onder andere de volgende doelen opgenomen: 
- de keuze en invoering van een digitaal portfolio voor kinderen en    
  ouders; 
- de keuze en invoering van een methode voor sociaal-emotionele  
  ontwikkeling; 
- het verhogen van de opbrengsten voor technisch lezen; 
- een doorgaande lijn in het geven van instructie aan kinderen. 
De studiedagen van het team staan onder andere in het teken van scholing voor de doorontwikkeling van ons 
daltononderwijs, het geven van effectieve instructie en het gebruik van Office 365. 
 

Privacy voorkeur 
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te 
delen. Bijvoorbeeld een foto sturen via Parro, een foto op de website plaatsen of 
via social-media delen. U kunt uw voorkeuren via Parro doorgeven. Dat kunt u 
doen via de volgende stappen: 
1. ga naar het vierder tabblad instellingen; 
2. tik op privacy-voorkeuren; 
3. geef per kind aan wat de voorkeuren zijn via de stipjes op het potloodje 
achter het kind. 

 
 
 



 
MR verkiezingen 
Naar aanleiding van de MR verkiezingen in juni vorig jaar is de 
samenstelling van de MR veranderd. Namens de ouders maken Geeske 
Brouwer (voorzitter), Liesbeth Meerwaldt (secretaris) en Ardan Folwaij (lid) 
deel uit van de MR. Namens het docenten team maken juf Eva, juf Martine 
en juf Terry nu deel uit van de MR. De MR zal komend schooljaar in 
beginsel 9 keer vergaderen over allerlei onderwerpen die van belang zijn 
voor de school. 

 
Mocht u als ouder onderwerpen bespreekbaar willen laten maken in de MR, dan kunt u de leden van de MR 
persoonlijk benaderen of een e-mail sturen naar mr@daltonschoolcorlaer.nl. Uiteraard bent u van harte 
welkom om een vergadering van de MR (digitaal) bij te wonen. Wel verzoekt de MR om dit van te voren 
kenbaar te maken via het hiervoor genoemde e-mail adres, zodat dit technisch mogelijk gemaakt kan worden.  
 
De MR zal via de Daltonmemo met u communiceren. 

 
Spaaractie voor de schoolbibliotheek bij boekhandel Roodbeen 

Van 30 september tot 11 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is ‘En toen…’. 
Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken! Om de Kinderboekenweek 
te vieren, is bij Boekhandel Roodbeen van 30 september tot 18 oktober een spaaractie 
voor de schoolbieb. Voor elk kinderboek dat jij koopt, krijgen wij 25% om te investeren in 
nieuwe boeken. Geef aan dat uw kind/ je bij ons op school zit en zij stoppen uw/jouw bon 
in het juiste vakje. Zo sparen wij samen voor nieuwe boeken voor de schoolbieb!  
 

Wijziging jaarkalender 
De Eindtoets voor de kinderen van groep is op dinsdag 20 en woensdag 21 april 2021. 
 

Typecursus na schooltijd 
Voor de kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 organiseert ‘De Typetuin’ in het voorjaar een typecursus na 
schooltijd. In de bijgaande brief treft u meer informatie aan. 

 
Jarige kinderen 
14-09  Rayyan (groep 5) 
17-09  Judah (groep 8)  
19-09  Kylian (groep 5) 
21-09  Sanna (groep 6) 
26-09  Luuk (groep 5) 
27-09  Xavi (groep 3)                   
 
Gefeliciteerd! 

 
Agenda 
Maandag 28-09   Informatiebijeenkomst groep 8 
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