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Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
Deze nieuwsflits bevat de volgende onderwerpen:
- Uitnodiging voor ouders wat betreft deelname aan een gespreksavond over sterktes en zwaktes
van de school en kansen en bedreigingen voor de school op dinsdagavond 6 mei om 20.00 uur.
- Terugblik themaouderavond Lezen met begrip.
Uitnodiging voor ouders wat betreft deelname aan een gespreksavond over sterktes en zwaktes
van de school en kansen en bedreigingen voor de school op dinsdagavond 6 mei om 20.00 uur.
Onderwerp: Uitnodiging voor ouders om de sterktes, zwaktes van de school en de kansen en
bedreigingen voor de school in kaart te brengen (zogenaamde SWOT analyse).
Datum: dinsdagavond 6 mei om 20.00 uur
Uitnodiging ouders
Ik wil graag met een groep van zo’n 8 ouders in gesprek om de sterktes en zwaktes van de school en
de kansen en bedreigingen voor de school in kaart te brengen.
Dit is een opdracht vanuit mijn opleiding (Master Educational Leadership) en hoort bij de leerlijn
Visie die ik nu volg.
Ik nodig u hiervoor van harte uit op DINSDAGAVOND 6 MEI om 20.00 uur in de personeelskamer
van de school. Ik hoop zoals gezegd een groep van zo’n 8 ouders bereid te vinden mee te denken en
te praten over de sterktes en zwaktes van de school en de kansen en bedreigingen voor de school
(SWOT analyse).
Kunt u niet op dinsdagavond 6 mei maar wilt u wel graag deelnemen aan het gesprek, laat het dan
ook even weten via de mail. Indien er op dinsdagavond 6 mei te weinig animo blijkt te zijn, heb ik
woensdagavond 14 mei nog achter de hand.
U kunt uw deelname bevestigingen door een mailtje te sturen naar cyriacus@mijnplein.nl
Door de SWOT analyse verkrijgt de school een compleet beeld van de kerngegevens van de school.
Verdere uitleg SWOT analyse
De S van SWOT staat voor Strenghts (sterktes). Hierin benoemt de groep ouders de sterke punten
van de school. Waar ligt de kracht van de school.
Wat zijn de 5 sterke punten van de school?
De W van SWOT staat voor Weaknesses (zwaktes). Hierin benoemt de groep ouders de zwakke
punten van de school.
Wat zijn de 5 zwakste punten van de school?
De O van SWOT staat voor Opportunities (kansen). Hierin geeft de groep ouders de belangrijkste
(externe) kansen aan. Waar liggen mogelijkheden?
Wat zijn de 5 grootste externe kansen voor de school?
De T van SWOT staat voor Threats (bedreigingen). Hierin geeft de groep ouders (externe)
bedreigingen aan waar de school mee te maken kan krijgen.
Wat zijn de 5 grootste externe bedreigingen voor de school?
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Wat doe ik met de resultaten van deze SWOT
analyse?
De resultaten van de SWOT analyse relateer ik aan
beleidsontwikkelingen en ik gebruik dit om
strategische richting te formuleren voor de
schoolontwikkeling (visie, missie, doelstellingen en
andere aspecten van goed onderwijs).
Vervolgens presenteer en bespreek ik de resultaten
en keuzes voor de strategische richting voor de
schoolontwikkeling aan het team.
Uiteindelijk dien ik vanuit mijn opleiding de
gekozen werkwijze en resultaten uit te werken in
een verslag.
Visietraject team
Op de studiedag van 22 april heeft het team van de St.Cyriacusschool een “start” gemaakt met het
individueel beschrijven, tekenen en mindmappen van een gewenste/gedroomde onderwijssituatie
over 5 jaar aan de hand van 10 aspecten van goed onderwijs. Dit was stap 1, dromen, out of the box
en is een studieopdracht vanuit mijn opleiding Master Educational Leadership (MEL) en hoort bij de
leerlijn Visie.
Het doel is om in drie stappen toe te werken naar een integrale én haalbare visie op basis van 10
aspecten van goed onderwijs.
Stap 2
Op de teamvergadering van dinsdag 6 mei gaat het team verder met stap 2. Tijdens deze
vergadering worden de individuele visualisaties vanuit stap 1 uitgewisseld en worden
gezamenlijkheden en onderlinge verschillen samengevat in een bepaald raamwerk.
Bij stap 3 checkt het team de visie ten opzichte van de verschillende aspecten van goed onderwijs op
integraliteit en haalbaarheid. Die beoordeling leggen we vast in een scan.
Vervolg visieontwikkeling in schooljaar 2014/2015
Met betrekking tot teamnascholing staat in schooljaar 2014/2015 visieontwikkeling centraal. Wat
betekent de vernieuwde visieontwikkeling op basis van de aspecten van goed onderwijs nu voor de
leerkracht in de klas? Wat merkt het kind en de ouder er van?
Bovendien moet in schooljaar 2014/2015 het nieuwe schoolplan geschreven worden. Na dit
teamnascholingstraject rondom visie kan het team veel duidelijker richting geven aan de plannen die
centraal staan voor de St.Cyriacusschool in dit nieuwe schoolplan.
Terugblik thema ouderavond Lezen
met begrip
Op dinsdagavond 22 april hebben we
een kleine 40 ouders mogen
verwelkomen op de ouderavond
lezen met begrip. Zowel het aantal
aanwezige ouders alsmede de
reacties van de ouders op deze
avond deed ons als team absoluut
goed.
We hebben in de afgelopen 1 ½ jaar
hard gewerkt om kinderen meer
plezier te laten beleven aan het
lezen met begrip.
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We hebben hard gewerkt om het denken van kinderen meer zichtbaar en hoorbaar te maken.
Tevens hebben we op deze avond de aanwezige ouders verteld dat de Cito opbrengsten van
begrijpend lezen behoorlijk zijn gestegen (rond de 30%) ten opzichte van de scores in januari 2013.
Dat geeft vertrouwen om op dezelfde voet verder te gaan. Hierbij dient wel opgemerkt te worden
dat deze stijging ook nodig was. Aan het team, de kinderen en de ouders de taak om deze “trend”
vast te houden.
Middels diverse workshops hebben we aan de ouders getoond welke visuele hulpmiddelen we de
kinderen aanleren om hun denken zichtbaar en hoorbaar te maken voor, tijdens en na het lezen van
een tekst.
Aangezien we ook de komende jaren diverse vormgevers en de hulpmiddelen vanuit het
systeemdenken blijven inzetten bij verschillende schoolvakken, vonden wij het een must om als
team de ouders in deze fase te informeren.
Ook als team kijken we terug op een zeer geslaagde ouderavond en danken de aanwezige ouders
nogmaals voor hun komst en belangstelling.
Vanaf deze plek wil ik ook het team van de St.Cyriacusschool danken voor hun inzet en
betrokkenheid. Niet alleen voor het doen slagen van de themaouderavond, maar vooral voor een tot
dusver succesvolle invoering van het vernieuwingstraject rondom lezen met begrip in alle groepen.
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