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Informatie onderwijs nieuwkomers

Buren, 4 april 2022
Beste ouders/verzorgers,
Op 17 maart j.l. hadden we op de Beatrixschool een belangrijke dag! Deze dag kwam er
bezoek van het auditteam van CPS. Zij kwamen kijken naar onze werkwijze “The Leader in
Me”. Op dit moment zijn we in afwachting van de officiële uitslag van deze review. Misschien
heeft u het onderstaande al gelezen over ons op social media, het is een mooie
samenvatting van deze spannende, maar enorm leuke dag.
Vandaag mocht ik samen met Cor Verbeek en Marcel Koning een Leader in Me Lighthousereview op Obs
Koningin Beatrix in Buren doen. Altijd weer een feestje zo’n dag.
Opgewacht door trotse leerlingen die ons een enthousiaste rondleiding gaven door de school. Vol trots en
kundig vertellend niet alleen wat ze doen op school maar meer nog hoe er m.b.v. de 7 gewoonten geleerd
wordt op school. Hoe iedere leerling de kans krijgt een leider te zijn.
Een leider zijn, zo vertelden ze, is niet alleen dat je jezelf leiding geeft
maar ook dat je niet een ‘baas’ bent, maar ook dat je nadenkt hoe je
iets voor een ander kunt betekenen. Dat lieten ze ook zeker zien aan
ons vandaag.
Naast mooi visueel bewijs van het integreren van de 7 gewoonten en
gedeeld leiderschap, portfolio presentaties en leerlingen die over hun
persoonlijke- en groepsdoelen spraken, spraken we ook met de
leerlingen van het leerlinglighthouseteam over hun rol in de school.
Die gaat verder dan dingen organiseren zo zeiden ze en lieten ze zien.
Er wordt naar ons geluisterd door de meesters en juffen als we dingen
graag anders willen op school die het voor iedereen prettiger maken.
Ook van ouders kregen we terug hoe de 7 gewoonten hun kind helpt in het vinden van hun stem en het
ontwikkelen van wie ze zijn als persoon en wat ze kunnen bijdragen in het leven van anderen.
Als klap op de vuurpijl van de mooie dag vertellen groep 8 leerlingen dat ze die gewoonten straks in het VO
zeker kunnen en gaan gebruiken. Hoe mooi is dat.
Complimenten aan leerlingen, ouders en team!
Nu nog het reviewrapport opstellen en de voordracht doen n.a.v. de review bij de collega’s in Amerika. Er is
binnenkort vast iets te vieren op de Beatrixschool in Buren!
Leader in Me Lighthousereview van Jaap ter Stege, Onderwijsadviseur CPS

Vandalisme op ons schoolplein
Helaas hebben we veel overlast op ons schoolplein in het weekend en ’s avonds. Wij zijn
hierover in nauw contact met politie. Mocht u iets zien, zou u mij dit per mail/app willen laten
weten, dan kan ik dit direct aan de wijkagent doorgeven. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens het team Obs Koningin Beatrix,
Jacqueline de Fouw

