BOEM september 2017
Het jaarplan 2017-2108
In de bijlage kunt u het jaarplan voor het schooljaar 2017-2018 lezen. Dit plan komt
voort uit het schoolplan 2015-2019. Hierin heeft onze school de beleidsvoornemens
voor een periode van 4 jaar in beeld gebracht op het gebied van onderwijs,
financiën, personeel, beheer en organisatie. Om een verdeling te maken over de vier
jaren, worden er jaarlijks prioriteiten gesteld. Deze worden in een jaarplan
uitgewerkt en geconcretiseerd. Het jaarplan is dus een uitwerking van het
schoolplan.
In het jaarplan van dit schooljaar staan uitgebreid de volgende drie ontwikkelpunten
beschreven:
1. Op het gebeid van teamontwikkeling gaan wij ons OGO concept verder
verrijken en versterken.
2. Op het gebied van zorg en begeleiding komt er een andere inzet van de
Interne Begeleiders en een Ondersteuner Passend Onderwijs.
3. OP het gebied van ICT gaan wij o.a. verder met de lessen programmeren.

Berichten uit het team
Groep 5C
Helaas heeft de nieuwe leerkracht Ied van Kesteren aangegeven te stoppen op de
BOE. De reden hiervoor is dat zij er al snel achter gekomen is dat groep 5 voor haar
niet de juiste doelgroep was.
De afgelopen week hebben wij gesprekken gevoerd en het goede nieuws is dat daar
een hele enthousiaste leerkracht tussen zat die twee dagen kan werken. Vincent
Kemper start vanaf maandag 2 oktober. De komende dagen hebben wij nog meer
gesprekken en wij hebben goede hoop dat daar nog een kandidaat bij zit die samen
naast Vincent een goed duo vormt voor de leerlingen van groep 5C.
Annelies Fennis
Helaas is Annelies Fennis langdurig ziek geworden. Zij heeft last van haar
luchtwegen, een kwaal waar zij al vaker last van heeft gehad. Nu blijkt dat het
herstel van Annelies langer gaat duren hebben wij gekozen voor een interne
oplossing. Haar gym uren worden overgenomen door Ronald Rademaker. Ronald
geeft ook, naast Norman Megers, gym aan groep 3 t/m 8. Hij is een zeer ervaren
gymdocent en wij zijn heel erg blij met hem. De dag van Annelies naast Leontine van
Weerdenburg wordt voorlopig opgevangen door Paulien Vos.

Geboorte dochter van Annemieke
Op 19 september heeft Annemieke Karenendonk (groep 6B ) een dochter gekregen.
Zij heet Emilia Lola. Moeder en dochter maken het goed.
We wensen hen heel veel geluk.
TSO- medewerkers volgen een cursus
Hoe houd ik me staande tussen de pre-pubers?
De overblijfmedewerkers van de groepen 5 t/m 8 hebben op maandag 18 september
deelgenomen aan deze dag training.
Deze training is bedoeld om handvatten te geven voor de omgang met een groep
kinderen van deze leeftijd. Aan bod kwamen bijvoorbeeld:
 Wat laat je toe?
 Hoe autoritair ben je?
 Hoe zorg je voor vaste regels en een goede sfeer?
Elke cursist werd uitgenodigd actief mee te denken en te doen.
Er waren praktische opdrachten en praktijkvoorbeelden die inzicht gaven in hoe je
het best kan communiceren met kinderen, feedback geven en tips voor de omgang
met pubers.
Wij hebben het als een leerzame en nuttige training ervaren.

Verjaardagen op de BOE
Kinderen die jarig zijn worden in de klas in het zonnetje gezet en mogen trakteren.
Ook gaan ze in een gedeelte van de school de klassen rond. De bedoeling is dat er
een kleine gezonde traktatie uitgedeeld wordt die op school opgegeten kan worden.
Bovendien is het fijn als de uitnodigingen voor partijtjes na school worden
uitgedeeld: dan is het voor de kinderen die niet uitgenodigd worden minder
zichtbaar.
Bij Karin hangt overigens een mapje op beide locaties met ideeën voor traktaties.

Verslag van de werkgroep Kleine Boe
De werkgroep is 22 september bij elkaar geweest.
De kinderen vinden het fijn en lekker rustig op de kleine BOE. Ook op de grote BOE
wordt de ontstane ruimte gevoeld en positief gewaardeerd.
Ten aanzien van de openbare ruimte rondom de school zijn er nog wat
verbeterpunten. De gemeente gaat deze nog uitvoeren:
1. De stoep van de Parelstraat wordt verbreed. Daar staan nu de nietjes voor
onze kinderen.
2. Er komen nieuwe nietjes tegenover de ingang t.b.v. fiets parkeren.
3. Het meest zuidelijke hek op de stoep voor de school wordt verwijderd, zodat
de doorgang daar beter wordt.
4. Als wij met een plan komen hoe we de auto’s minder hard door de Kleine
Wittenburgerstraat kunnen laten rijden, zal de gemeente kijken of ze het
kunnen implementeren.
Oproep aan alle ouders:


Ideeën voor snelheid beperkende maatrelen. Graag in een mail naar Tamar
Süss voor 10 oktober. TSuss@boe-amsterdam.nl



Is er een BOE-ouder met verkeerskundige expertise? Graag melden bij Tamar
Süss

De afgesproken fietsroute vanuit de BOE is: na het bruggetje meteen links en dan
rechts. Daar de fiets parkeren en dan via het plein of via de voordeur naar binnen.
De bussen voor schooluitjes stoppen op de Wittenburgergracht, dus niet voor school.
Dat werkt prima.
Wat betreft de inrichting missen de leerkrachten opruimmogelijkheden. Dit wordt
opgenomen met Janneke.
Stroomvoorziening in de centrale hal t.b.v. de laptops is nog niet optimaal. Esmond
is hiermee bezig.
Verbinding met de grote BOE
Het tutorlezen door groep 8 bij groep 3 gaat weer opgepakt worden Er zal dit jaar
voor het eerst Sinterklaas en kerstdiner in de Kleine BOE zijn. Met kleine kerstkwek?
Of gaan de ouders naar de grote BOE? To be discussed.
Logistiek, gymrooster en schooltijden
De schooltijden worden na de kerst geëvalueerd met de ouders van groepen 7 en 8.
De groepen 7 en 8 gymmen 1 x per week in hun eigen gymzaal en 1 x per week in
de sporthal. De groepen 4, 5 en 6 ook. Voor alle klassen is dat 1 x per week relatief
veel looptijd (2 x 20 minuten lopen) die ten koste gaat van leertijd. De werkgroep
steunt daarom het voorstel van Tamar om dit na de herfstvakantie te veranderen en
elke groep zo veel mogelijk te laten gymmen dichtbij de eigen klas. Dus de groepen
7 en 8 2 x per week in eigen gymzaal en de groepen 4 en 5 2 x per week in de
sporthal. De groepen 6 zullen deels in de sporthal en deels in de kleine BOE

gymmen. Voor speciale gelegenheden als clinics, waarbij de sporthal prettiger is, kan
er altijd geruild worden.
De werkgroep komt op 3 november om 15 uur weer bijeen. Eventueel wordt de
werkgroep na de kerstvakantie opgeheven.

