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Betre : Ontwikkeling Obs de Krulder

Beste ouders / verzorgers,
In de Krulpraat hee u al kunnen lezen over de ontwikkeling van leerkrachten bij ons op school. Deze
ontwikkeling loopt tegelijk met de ontwikkeling die we met de school doormaken. Als Obs de Krulder
gaan we de eerste Daltonschool in Katwijk worden. De planning is dat we dit zijn op het moment dat
we het nieuwe gebouw ingaan.
Waarom Dalton?
Het Dalton onderwijs is gebaseerd op vijf kernwaarden; verantwoordelijkheid, samenwerking,
eﬀec viteit, zelfstandigheid en reﬂec e. Wij geloven dat als we ons onderwijs rondom deze
kernwaarden vormgeven de kinderen aan het einde van groep 8 zichzelf kennen, zich daar goed bij
voelen en vol zelfvertrouwen een volgende stap maken. We bereiden de kinderen goed voor op hun
toekomst.
Ons onderwijs is deels al ingericht volgens Dalton principes. Dit gaan we de komende periode verder
vormgeven met elkaar. Geen grote veranderingen, we gaan het wel beter uitwerken om over 2 jaar
oﬃcieel Daltonschool te zijn.
Instemming MR
Eind 2018 zijn we intern plannen gaan ontwikkelen om het onderwijs aan uw kind(eren)
toekomstbestendiger te maken. Dit hee na verschillende overleggen, discussies en studiedagen
geleid tot de keuze om een Dalton school te worden. Tegelijker jd hebben we de MR meegenomen in
onze overwegingen en dat hee geleid tot instemming van de MR in juli 2019.
Betrokkenheid ouders
Graag zou ik dit schooljaar met een aantal van u in gesprek gaan over hoe u de invulling van de
kernwaarden voor u ziet. Dit doe ik ook met de leerlingenraad. Op deze manier wil ik de
verwach ngen en wensen van ouders en leerlingen vermengen met onze ideeën. Zo ontstaat een
school waar iedereen bij de ontwikkeling en groei betrokken is geweest. We gaan er met zijn allen de
beste school van Katwijk van maken!
U ontvangt later meer informa e hoe en wanneer we met u in gesprek willen gaan.
Wilt u, als u meerdere talen spreekt, deze brief bespreken met de ouders die het Nederlands niet
machtig zijn? Ik wil hen graag betrekken bij de ontwikkeling van de school.
Loopt u bij me binnen als u vragen hee ? Mailen mag ook op wouter.vanbohemen@krulder.nl.
Met vriendelijke groet,

Wouter van Bohemen

