
Het pedagogisch klimaat is goed op school, er hangt een
fijne sfeer en dat is de belangrijkste basis om tot leren te
komen.
Er wordt goed lesgegeven, gedifferentieerd en maatwerk
geleverd. 
Kinderen zijn in hoge mate betrokken bij de lessen die
gegeven worden.
Kinderen worden serieus genomen, gezien en gehoord.
De school volgt de kinderen goed en heeft daarmee zicht op
ontwikkeling.
Er zijn mooie en goed doordachte ontwikkelingen gaande.

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Afgelopen dinsdag hebben we de inspectie op bezoek gehad,
dit was een zeer prettig bezoek. Alle onderdelen zijn
beoordeeld met een voldoende en we hebben mooie feedback
gekregen van de inspecteur. Hier zijn wij heel trots op. Het
rapport ontvangen we over een paar weken.

Punten die we terugkregen waren:

Al met al feedback waar we met elkaar erg trots op zijn.
Ondanks de uitdagingen van de afgelopen jaren, zijn we door
blijven ontwikkelen en is er hard gewerkt om ons zelf en het
onderwijs te blijven verbeteren om het beste uit de kinderen te
halen. 

Zoals onze slogan zegt "De Marshof geeft energie"…  van dit
inspectiebezoek hebben wij als team energie gekregen.

Hartelijke groet,
Yvette van Haastrecht.
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Ouders en/of verzorgers komen niet in de school.

Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats. 

Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is
ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat
kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals
benauwdheid, hoesten en koorts.   

Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle
huisgenoten in quarantaine.  

Regelmatig handen wassen 

Binnenruimtes ventileren

Geen handen schudden 

Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de basismaatregelen te volgen:
 

                                                                                                

                                                                                                  Link naar meest actuele beslisboom; wel of niet naar school?

Aangescherpte coronamaatregelen op school

Even voorstellen...
Mijn naam is Inge van Hooff en ik werk bij het Sociaal Wijkteam Zwolle (SWT) Zuid als jeugd- en
gezinswerker. Op dit moment ben ik vanuit het SWT de contactpersoon voor De Marshof.
Ik ben er voor ouders en leerkrachten om te luisteren, voor informatie en advies, voor kortdurende
hulp/steun bij de aanpak van problemen en ik kan meer specialistische zorg inzetten als dat nodig is.
U kunt mij zien als een brug tussen school en hulpverlening.

Om “die brug” zo toegankelijk mogelijk te maken ben ik vanaf 1 december elke woensdag van 8.00 tot
10.00 op school aanwezig en bent u vrij om bij me binnen te lopen in het BSO lokaal.

Ook kan u voor een ander moment een afspraak maken. Daarvoor kunt u me mailen op:
i.van.hooff@swt.zwolle.nl. U kunt ook de intern begeleider vragen om ons met elkaar in contact te
brengen.

Ik hoop u een keer te ontmoeten,

Met vriendelijke groet,
Inge van Hooff
Medewerker Jeugd & Gezin Sociaal Wijkteam Zwolle Zuid

https://www.boink.info/beslisboom
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