להלן סיכום ישיבת הנהגת ההורים המוסדית בכצנלסון עם הסגל הניהולי של ביהס )פגישת זום מיום ראשון
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●

לינק למצגת

●

חשוב לקרוא:
○ תזכורת  -נדרש להעביר את התשלום לטובת השאלת ספרים לשנה הבאה.
■ ניתן להעביר צ׳קים דרך המחנכות או ישירות למזכירות או לבצע העברה בנקאית
על סך של  280ש"ח.
■ ראו גם הודעה מקרן בוובטופ.
○ פרוייקט התרמה לאקים
■ מכיוון שבתקופת הקורונה לא ניתן לקיים את יום ההתרמה הרגיל שבו התלמידים
עוברים מדלת לדלת ,נפתח קמפיין התרמה אינטרנטי.
■ להלן הלינק לתרומה https://drove.com/.28SW -

●

תקופת הקורונה  -תקופה מאתגרת,הנהלים השתנו תדיר והיו הרבה הנחתות מהרגע להרגע .חשוב
שעדכונים בריאותיים )בנושאים כמו הדבקות או הנחיות( יצאו רק מביה"ס על מנת לא ליצור פאניקה.
הורים שצריכים לעדכן על בדיקה/הדבקה וכו׳ מתבקשים לעדכן את ביהס מיידית .חשוב להקפיד על
צנעת הפרט ולשמור על שיח אחראי גם בקבוצות הוואטסאפ של ההורים.

●

השנה לא הסתיימה…  -יש לנו עוד כחודש +עד סוף השנה )כולל לכיתות ז-ח(  -עדיין יש מקום
להשקיע ולשפר ולהמשיך לעבוד על צעדים לקידום הלמידה.

●

לביה"ס יש סלוגן – ״שומרים על רמ"ה גבוהה״ ריחוק חברתי )עד כמה שניתן וזה לא פשוט( ,מסיכה,
היגיינה .מקפידים על רחיצת ידיים ומתזכרים פעמים רבות לאורך היום.

●

נוכחות
○
○
○

נוכחות התלמידים בתקופה האחרונה ירדה ,בעיקר בשכבות הגבוהות .בימים האחרונים
עלתה קצת שוב וכרגע אנחנו עומדים על  70%נוכחות.
כמו כן יש מורים שחולים )לא קורונה( ונעדרים מבית הספר.
יש מספר כיתות שבהן היו פחות תלמידים בצורה משמעותית ושוחחנו על הסיבות לכך ועל
המאמצים שביהס מפעיל על מנת לשמור על קשר עם אותם תלמידים ולוודא שהם חוזרים
למסלול מבחינה לימודית .בכיתות אלו המחנכת תזמן את ההורים לשיח בזום ,אסיפת הורים
להיערכות נכונה לחודש הקרוב.

●

קשר  /למידה מרחוק
○ ישנן כיתות שבצורה וולונטרית המחנכות קיימו שיעורים בזום מהכיתה .הדבר מבורך וגם
רוית שמחה על כך ומעודדת את זה אבל לא ניתן לחייב פורמלית את כל המורות לעשות כך
בכל השיעורים .אפשר לפנות ולחשוב יחד עם המחנכת על מציאת פתרונות .חשוב להדגיש
כי יש למידה סדירה בבית הספר ,ויש אווירת למידה .שיעורים רבים מתנהלים עתה גם
באמצעות למידת החקר.

●

היערכות לשנת הלימודים הבאה:
○ מכיוון שלא ניתן להגיע לגני הילדים -ביה"ס הכין חוברת מסודרת שחולקה בגנים -יש לציין
בכצנלסון יפתחו  4כיתות א' בשנה הבאה.

○
○
○
○

בחודש הראשון בתחילת השנה – יערכו מיפויים על מנת להבין היכן הילדים עומדים מבחינת
חומרי הלימוד ומה הפערים שנוצרו בעקבות הקורונה.
צוות הניהול עובד גם על תכנון וגיוס כוח אדם לשנה הבאה.
לשנה הבאה בית הספר ירכוש  43מחשבים ניידים נוספים.
נראה שיש צמצומים תקציביים במערכת החינוך וצמצום של שעות תקן.

●

ייחודיות בית הספר
○ הכיוון הוא שפות ,בינלאומיות ,רב תרבותיות ודיפלומטיה .יינתן דגש גדול על לימודי אנגלית.
○ נעשית עבודה של הכנת תכניות לימודים חדשות בתחום שכוללות מגוון שיטות כמו ,pbl
קבוצות דיבייט ועוד.

●

עדכוני וובטופ
○ אכן אתגר שעלה כבר מספר פעמים השנה בישיבות ההנהגה.
○ הנחיה ברורה של הצוות הבכיר בביהס לכל המורות לעדכן .לא תמיד יכול לקרות
במהלך/מייד בסוף השיעור ,אבל לפחות לאחר יום הלימודים.
○ מתחילים מהלכים יותר נוקשים של אכיפה מצד ההנהלה ודוחות על מנת לוודא שכלל
המורים מעדכנים.
○ יש קושי טכני כשמדובר במורה מחליפה שלא יכולה לעדכן את השיעור במערכת .מחפשים
פתרון.
○ רוית ציטיאט אחראית על הנושא מטעם ביהס ,ויש לפנות ולעדכן אותה על כל בעיה.

●

הוילה
○

●

תעודות סוף שנה
○ כמובן שתעודות סוף השנה יראו אחרת בהתחשב במצב.
○ גם יהיה שוני בין השכבות השונות כאשר לכל שכבה הותאם פורמט התעודה וסיכום השנה
בהתאם לגיל.

רוית עדכנה שהיא קיבלה מהעירייה הודעה שגן הילדים שנמצא כרגע במתחם הוילה ימשיך
לשנה נוספת ,בשונה מהתוכנית המקורית .ביהס הכין תכנית להפוך את הוילה למרחב
ויצירה חדשני )מעבדת מייקרים וטכנולוגיה( .מתוכננת פגישה בעירייה בנושא על מנת
לראות מה ניתן לעשות.

