Nieuwsbrief mei 2017
Uit het toezichthoudend bestuur

Het bestuur is blij te kunnen vermelden dat er voor het komend schooljaar twee nieuwe
directeuren zijn benoemd. Op de St. Petrusschool, de heer William Zwarthoed en op de
Springplank, de heer Freek Steur. De huidige directeur van de St. Petrusschool, de heer
Kees Schilder, gaat aan het eind van dit schooljaar met pensioen.
>> Lees verder

Nieuwe Bovenschools Manager Primair Onderwijs bij de SKOV

Het bestuur van de SKOV is blij dat zij per 1 augustus Wilma Tjalsma als nieuwe
Bovenschools Manager voor het basisonderwijs kunnen benoemen. Zij is de opvolgster van
Jan Tol die dan met pensioen gaat. Het bestuur wenst haar veel succes. Graag stelt Wilma
zich aan jullie voor.
Per 1 augustus ben ik, Wilma Tjalsma (57) de nieuwe Bovenschools Manager voor het
basisonderwijs. Het mooie van basisonderwijs vind ik de aangeboren nieuwsgierigheid van
kinderen en hun natuurlijke motivatie om te leren. Ik zie het als een gezamenlijke uitdaging
om daarbij aan te sluiten.
>> Lees verder

Vanaf schooljaar 2016-2017 een auditcommissie voor PO-scholen

Vanaf dit schooljaar is er een auditcommissie voor de PO-scholen. Het doel van de audit is
leren van elkaar en de interne verbetercultuur en structuur versterken. Elke basisschool kan
zelf aangeven welk thema, onderdeel is van de audit.
>> Lees verder

Pilotklassen werken met Chromebooks

Sinds mei 2016 werken binnen de SKOV drie pilotklassen (groep 3 Kennedyschool, groep 6
’t Kofschip en groep 8 Springplank) met Chromebook* laptops. Elke leerling van deze
groepen heeft een Chromebook tot zijn/haar beschikking.
>> Lees verder

Nul fouten in de Eind-CITO

Op 18, 19 en 20 april maakten 121.000 leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets van de
CITO. Zo ook alle groep-8-leerlingen van de SKOV. De NOS meldde woensdag 10 mei dat
er in Nederland vijf leerlingen zijn die de toets foutloos gemaakt hebben. Vorig jaar waren dat
er nul.
>> Lees verder

Onze school is gezond!

In april 2017 heeft 'De Spinmolen' het vignet 'Gezonde School' ontvangen. Met het vignet
Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn
opgesteld door deskundigen.
>> Lees verder

Communie

Op 14 mei hebben verschillende leerlingen van onze basisscholen hun eerste Heilige
Communie mogen ontvangen. Lees verder hoe de leerlingen zich hierop hebben voorbereid.
>> Lees verder

Puberbrein en alcohol

Op 14 maart waren de ouders uit leerjaar één tot en met drie van het Don Bosco College
uitgenodigd voor een thema-avond rond: ‘pubers, puberbrein en alcohol’. De avond werd
verzorgd door Brijder, de GGD, het Centrum voor jeugd en Gezin in samenwerking met
theatergroep ‘De Nieuwe Lichting’.
>> Lees verder

Bijzondere vakgroep: de remedial teachers

Behalve vakdocenten en ondersteunend personeel, heeft de school ook een aantal andere
specialisten in dienst. De vakgroep Remedial Teaching verzorgt specifieke ondersteuning
aan leerlingen met een bijzondere leerachterstand.
>> Lees verder

Flitspresentaties profielwerkstukken

De bijna 200 eindexamenleerlingen van havo 5 en vwo 6 van het DBC presenteerden op een
donderdagavond de resultaten van hun profielwerkstuk onderzoek. De resultaten van de
onderzoeken werden door middel van flitspresentaties van negen minuten met het publiek
gedeeld.
>> Lees verder

Superstrakke organisatie You’ve Got Talent Don Bosco College

Als er één ding is waar de jaarlijkse DBC-talentenavond van donderdag 13 april jl. in
uitblonk, was het wel de organisatie: zonder één wanklank wisselden 23 acts elkaar
razendsnel af, ondanks een repertoire dat net zo gevarieerd was als de kostuumwisselingen
van presentator Rob de Jong.
>> Lees verder

John Buikman 25 jaar in dienst

John Buikman is 25 jaar in dienst van de SKOV. Begonnen met invalwerk op de
Nicolaasschool en daarna even in Ilpendam gewerkt, waarna hij teruggekomen is op De
Springplank en nooit meer is vertrokken.

Agenda voor de komende maanden
10 t/m 24 mei

Eindexamens

22 t/m 26 mei
25 en 26 mei
5 juni
12 juni
24 juli t/m 1 september

Meivakantie basisscholen
Hemelvaart en vrije dag Don Bosco College
Pinkstermaandag
Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassen Don Bosco College
Zomervakantie basis- en voortgezet onderwijs

