Leren Verbeteren
Ideale schooldag van het heden
en van de toekomst
Beste ouders,

I

n september informeerden wij u via een nieuwsbrief over het
traject Leren Verbeteren. Onderdeel hiervan is een plan van
aanpak, dat wij als school hebben ontwikkeld om klaar te zijn
voor de toekomst. Graag informeren wij u over de voortgang. Het
vertrekpunt daarbij is enerzijds de uitkomst van de review, die in
opdracht van ons in juni is uitgevoerd. Anderzijds is en blijft het
onze ambitie om een bruisend gymnasium te zijn, ‘de leukste
school’, waar leerlingen graag zijn.
Welke initiatieven hebben we de afgelopen periode genomen?
• We hebben een breed plan van aanpak opgesteld.
• Onderdeel van dit plan is de organisatie van meerdere
studiedagen.
• We zijn gestart met een ‘Superstudiedag’: De Werkdag op 12
september jl.. Een dag waarop leerlingen, ouders en team aan
de slag gingen met onderwerpen als missie en visie, interne
sterktes en zwaktes en externe mogelijkheden en externe
bedreigingen.
• Vervolgens hebben we als team tijdens studiemiddagen
verschillende thema’s uitgewerkt.

• Een concrete opbrengst van de studiemiddagen is, dat we
in houtskool de contouren van ‘de ideale schooldag van
het heden en van de toekomst’ van onze leerlingen hebben
geschetst.
• Ook hebben we nagedacht over wat dat van ons als school
vraagt. De input van onze leerlingen was hierbij erg belangrijk.
• Daarnaast zijn we bij elkaar op lesbezoek gegaan. Tijdens de
evaluatie bleek dat het team deze reflectie als zeer nuttig en
leerzaam heeft ervaren.

W

e hebben de afgelopen periode veel tijd en energie
gestoken in ‘Leren Verbeteren’ en we zijn tevreden voor
wat betreft de resultaten tot nu toe. De vaart zit er goed in en ook is
eenieder zich bewust van zijn of haar persoonlijke leerproces. Deze
reflectie, in combinatie met onze ambitie, maken dat we tot veel in
staat zijn.
We houden u op de hoogte!

UITNODIGING

UITNODIGING

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de oudervereniging van
het Stedelijk Gymnasium op dinsdag 12
november a.s. om 19.30 uur. Gastspreker is
Hans Ruisch. Hij begeleidt de school in het
traject Leren Verbeteren. We hopen op uw
aanwezigheid.

Op donderdag 14 november a.s. zullen we
een belangrijke vervolgstap zetten. We gaan
dan verder met het vormgeven van onze
collectieve ambitie (visie en missie). We
doen dit intern gericht met een team van
docenten en extern gericht met leerlingen,
ouders en docenten. U bent als ouder van
harte welkom om deel te nemen aan deze
bijeenkomst om 14.15 uur in het Stedelijk
Gymnasium. U kunt zich vooraf opgeven via
gymnasium@pj.nl.
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