www.cbsaquamarijn.nl

Al geruime tijd zijn we druk bezig om de nieuwe AquaMarijn-website 'te bouwen'.
Hoewel we nog niet alle informatie aan de nieuwe site hebben toegevoegd willen we
onze nieuwe website toch alvast publiceren.
We hopen dat de nieuwe website m.i.v. het nieuwe schooljaar helemaal volledig is.
Onze oude "Hoeksteensite" blijft voor de zekerheid ook nog even te benaderen.
De opbouw van de nieuwe AquaMarijn-website:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Home
een algemene startpagina met afbeeldingen van de gebouwen, adresgegevens en de
vermelding van de schoolleiding. In bijzondere omstandigheden zullen hier ook
eventuele aankondigingen en/of mededelingen worden geplaatst.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2011-2012 <=> Activiteitenoverzicht
Op deze pagina willen we verslag doen van opeenvolgende schoolactiviteiten middels
een verslag en/of een foto.
- 2011-2012 <=> Jaarkalender
Hier publiceren we een jaarkalender met daarop alle geplande activiteiten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De school <=> Kanjerschool
cbs AquaMarijn mag zich een kanjerschool noemen. Op deze pagina vindt u meer
informatie over de doelen die een kanjerschool zich stelt.
- De school <=> Identiteit
Op deze pagina is vooral informatie te lezen over onze levensbeschouwelijke en
onderwijskundige identiteit.
- De school <=> Missie en kwaliteit
Een pagina met informatie over de kwaliteit die we als basisschool nastreven en waar
we op aangesproken kunnen en willen worden.
- De school <=> Instructiemodel en vast dagritme
Hier leest u hoe en waarom we les geven volgens het model van Interactieve en
Gedifferentieerde Directe Instructie (IGDI).
- De school <=> Groep 1 en 2
Ook in groep 1 en 2 werken we doel- en ontwikkelinggericht. Hiervoor wordt de
methodische lijn gevolgd van Kleuterplein. Op deze pagina hierover meer
achtergrondinformatie
- De school <=> Leerlingenzorg
De leerlingenzorg is de grote schakel in ons didactisch en pedagogisch handelen.
Deze pagina geeft daarover meer informatie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Informatie <=> ligging
Google-Maps-plattegronden met de twee locaties. Het Reitdiep-adres (Slenk 2) is in
Googlemaps nog niet beschikbaar en wordt t.z.t. gelinkt.
- Informatie <=> Documenten
Op deze pagina veel links naar heel veel documenten (schoolgids, afspraken,
formulieren, protocollen etc.) Op dit moment werken nog niet alle links. Eventueel kunt
u de oude Hoeksteenwebsite nog even bekijken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nieuwsbrieven <=> 2011-2012
Deze pagina spreekt voor zichzelf. Behalve nieuwsbrieven gaan we hier ook andere
informatiebrieven plaatsen.
LET OP: OM DE NIEUWSBRIEF PER MAIL TE ONTVANGEN MOET U ZICH OP
DEZE PAGINA HIERVOOR OPNIEUW AANMELDEN. De adressen kunnen helaas
niet worden overgezet vanaf de oude Hoeksteensite.
- Nieuwbrieven <=> archief
Hier worden eerdere nieuwsbriefjaargangen nog een tijdje bewaard.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- locaties <=> Gravenburg
- locaties <=> Reitdiep
Op deze pagina's worden vooral de groepsactiviteiten (verslagen, presentaties, foto's,
groepsinformatie etc. gepresenteerd.
Deze pagina heeft helaas nog enige tijd nodig om naar volle tevredenheid te kunnen
werken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ouders <=> medezeggenschapsraad
- ouders <=> ouderraad
Deze pagina's zullen binnenkort gevuld worden met informatie van/uit onze
medezeggenschapsraad en ouderraad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- links
Op deze pagina willen we links gaan plaatsen die een relatie hebben met het
onderwijs en de opvoeding van kinderen in de basisschoolleeftijd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- contact
Hier vindt u een digitaal in te vullen contactformulier. We hopen 'mailverkeer' hiermee
beter te kunnen stroomlijnen. Ook de schoolgegevens staan hier vermeld.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- absentiemelding
1. Via het digitale formulier op deze pagina kunnen leerlingen worden afgemeld. Dit
voorkomt 's morgens een telefonische wachtrij.
2. Op verzoek van veel ouders leest u op deze pagina of een leerkracht afwezig is en
wie de vervanger is.

