
Leiderschapsdag.
Vrijdag 15 oktober zijn er ouders naar school gekomen, om te
kijken hoe het tot nu gaat op school. Kinderen hebben een rol
gekregen om wat over hun leiderschaps taak te zeggen over

wat ze doen zoals. Leerlingpanel, Leerling Redactie,
Pauzesport- leiders,bieb medewerkers.  Leerlingen hebben ook
de taak gekregen om Ouders te gaan rondleiden,door heel de

school, En informatie te geven hoe ze het doen.

Wat gebeurd er op Leiderschapsdag.
De ouders krijgen als ze binnenkomen koffie koffiekan thee

aangeboden van het leerlingpanel. Buiten staan twee kinderen
die de weg wijzen waar de ouders gaan beginnen, om een
rondleiding van leerlingen te krijgen. Er worden dingen aan de
ouders uitgelegd hoe het op school gaat, denk bijvoorbeeld aan
de leader in me (de 7 gewoonten) en de inschrijfborden. De
kinderen zijn vrij om dingen op het inschrijfbord het onderwerp
wat ze moeilijk vinden om zich daarvoor in te schrijven. En dan
krijgen ze extra instructie van een juf of meester. Kinderen
hebben leiderschaps taken gekregen om daar wat over te
vertellen. En kinderen leiden ouders rond door heel de school,
de Leerling Redactie maakt foto's of filmpjes voor op de
website.



Kort Interview over de dag aan ouders.

1. wat vinden de ouders hoe het gaat op school?
ze vinden dat het goed gaat ,en dat kinderen op hun eigen niveau
kunnen werken.

wat vinden de ouders ervan dat kinderen de leiderschaps
taken hebben?

2. ze vinden het heel goed georganiseerd, en ouders vinden het
leuk dat kinderen ook een eigen taak hebben.

wat vinden ouders van leiderschapdag?
3. Ze vinden het leuk dat ze weer op school mogen komen,

en dat kinderen hun een rondleiding door de school geven.



Het doel van de leraren.
Meester Bart: ‘de leraren hebben ook een doel in de koffiekamer
hangen, wij houden de zaag scherp door af en toe ook wat leuks te doen
bijv. samen uit eten te gaan, de leraren leren ook nog wat. Wij werken
met stagiaires en hebben ook een plan om de school beter te maken’.



De taken van leerlingen.
Leerlingpanel heeft de ouders bij binnenkomst koffie of thee
aangeboden. De ouders hebben ook nog een cupcake gekregen. De
rondleiders hebben de ouders info gegeven over heel de school wat ze
doen. De bieb medewerkers geven info over de bieb en ruimen het op.
Wij motiveren kinderen om meer te lezen. De pauzesport leiders hebben
verteld wat zij doen en ze leggen iedere week spelletjes klaar om buiten
te gaan doen (juf Indira is hun begeleider).
De Leerling Redactie heeft foto's en filmpjes gemaakt over de dag.
De checkers checken of de tekst goed is geschreven.


