voor het laatste nieuws kijk je op www.sbofacet.nl
NUMMER 3

SCHOOLJAAR 2019-2020

iI
BELANGRIJKE
DATA

Vrijdag 4 oktober 2019

VERJAARDAGEN

09-10
10-10
11-10

Inloopochtend Rekenen
Inloopochtend Spelling
Inloopochtend Lezen GAAT NIET
DOOR! Nwe datum 14 oktober.
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ouders om 12.00
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Desean Chaar

7a
7a
Praktijk

Tot en met 25 oktober herfstvakantie

Nieuws en mededelingen van de directie
Inspectiebezoek .
Gister, 3 oktober, hebben wij een inspectiebezoek gehad. Het was een grondig onderzoek. Er zijn
gesprekken door de inspectie gevoerd met ouders; leerlingen; leraren; ib-ers en directie.
Het onderzoek richtte zich op de volgende onderdelen:
Zicht op ontwikkeling
Volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen op een goede manier.
Didactisch handelen.
Geven we op een goede manier les.
Veiligheid
Is sbo Facet een veilige omgeving voor leerlingen.
Kwaliteitszorg.
Verbeteren wij ons onderwijs op de goede manier
Kwaliteitscultuur.
Kennen we op sbo Facet een professionele kwaliteitscultuur.
Verantwoording en dialoog.
Leggen we verantwoording af en voeren we daarover gesprekken.
Een bijzonder mooie uitslag. Alle onderdelen zijn voldoende, sterker, voor drie onderdelen scoorde Facet
zelfs een goed: kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en zicht op ontwikkeling.
We zijn als team natuurlijk blij met dit resultaat, voor ons een bevestiging dat we kwalitatief goed
onderwijs geven.
Tegelijkertijd hebben we gevraagd aan de inspectie om mee te denken bij een aantal vraagstukken van ons:
hoe kunnen we bijvoorbeeld de betrokkenheid van alle ouders vergroten.
Kortom een geweldige beoordeling gehad en uiteraard altijd punten waar we van kunnen leren: je hoeft
niet ziek te zijn om beter te willen worden!
Inloop rekenen.
Op woensdag 9 oktober bent u van harte welkom tijdens de rekenles. Tijdens deze les willen we u de
gelegenheid geven om te kijken hoe de kinderen les krijgen op het gebied van rekenen. De les start om 9.00
en eindigt om 9.45.
Facet, Palestrinalaan 915, 8031 VA Zwolle, Tel. 038 – 4234780,
Mail: directie@sbofacet.nl, Website: www.sbofacet.nl

Inloop spelling
Op donderdag 10 oktober bent u van harte welkom tijdens de spellingles. Ook tijdens deze les krijgt u de
gelegenheid om te kijken hoe de kinderen spellingles krijgen. De les start om 10.45 en eindigt om 11.30.
Inloop lezen
De inloopochtend lezen van 11 oktober wordt verplaatst naar maandag 14 oktober.
U bent op 14 oktober van harte welkom tijdens de leesles. De les start om 9.45 en eindigt om 10.30.
Schoolplan.
Afgelopen week een mooie bijeenkomst gehad met een aantal ouders over het schoolplan. We hebben
nagedacht over: wat moeten we behouden de komende jaren en waar zouden we meer aandacht aan
kunnen besteden. Er kwamen mooie punten naar voren. Ouders die hier aan meegewerkt hebben:
bedankt! Het geeft ons richting voor de komende jaren.
Project.
Deze week het project gestart met een voorstelling van onze “eigen” meesters: Maurice en Anton. Een
mooie aftrap van het project Op Reis. Kinderen zaten ademloos te luisteren en er werd veel afgelachen.
Afgelopen week hebben de kinderen al veel gedaan aan het project op het gebied van beeldende vorming;
techniek; drama; fantasietheater etc.
Ik hoop dat u de app inmiddels heeft geïnstalleerd op uw telefoon dan heeft u toegang tot het
beeldmateriaal hiervan.
Woensdag 16 oktober is de afsluiting van het project voor de ouders om 12.00.
Namens het team,
Fijn weekend,
Vr.gr.
John Verweij
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