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Gesamentlik ontwikkel 
T hy, ouers, studente en personeel van JMS het hierdie 
School-Parent Compact ontwikkel. Onderwysers het 
strategieë vir tuisleer voorgestel, ouers het idees 
bygevoeg om hulle meer spesifiek te maak, en studente 
het vertel wat hulle sou help om te leer. Jaarliks word 
vergaderings gehou om die Compact te hersien en 
veranderings aan te bring op grond van die student se 
behoeftes. 
 

Ouers is welkom om 'n bydrae te lewer 
voorstelle te eniger tyd. 

 
As u wil deelneem of wil deelneem, skakel of e-pos die 
skoolhoof Corey Thompson by 
coreythompson@pickenscountyschools.org 

Wat is 'n skool-ouer 
kompak? 

Ons jaarlikse kompakte skool-ouer bied 
maniere waarop ons kan saamwerk om 
ons studente te help slaag. Hierdie 
kompak bied strategieë om leer op skool 
en tuis te verbind. 
 
Effektiewe kompakte: 
• Skakel met akademiese 
prestasiedoelwitte 
• Fokus op studenteleer 
• Deel strategieë wat gesinne tuis kan 
gebruik 
• Verduidelik hoe ouers en onderwysers 
kan kommunikeer oor studentevordering 
• Beskryf geleenthede vir ouers om 
vrywilliger, waarnemend en in die 
klaskamer deel te neem 

Kommunikasie oor 
studenteleer 

JMS is verbind tot gereelde 
tweerigtingkommunikasie met gesinne oor 
studenteleer en -sukses. Sommige van die 
maniere waarop u kan verwag dat ons u 
sal bereik, is ... 

•  nuusbriewe 
•  Notas huis toe gestuur 
•  Konferensies vir oueronderwysers 
•  Vorderingsverslae / verslagkaarte 
•  Huidige grade en bywoning op die 

Oneindige Kampus 
•  Webbladsye vir onderwysers / 

graadvlak 
•  Sosiale media 
•  Skoolwebwerf 

 
 
Kontak 'n onderwyser per telefoon om 'n 
afspraak met die onderwyser van u kind te 
maak (706) 253-1730 of e-pos. 
teachersname@pickenscountyschools.org 

Bou vennootskappe 
Jasper Middle School bied baie geleenthede vir ouers, 
onderwysers en studente om vennootskappe deur die 

loop van die skooljaar te bou. 

Sulke geleenthede sluit die volgende in: 

• Oop huis 

• Jaarlikse titel I-vergadering 

• Vrywilligheidswerk 

• Ouer-onderwyser konferensies 

• Kurrikulumnagte 
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2019-2020 
distriksdoelstellings 

Die verbetering van studenteprestasies, soos 
weerspieël op CCRPI, met 3% van die gaping 
elke jaar vanaf die basisjaar per Strategiese 
kwytskelding. 

Wiskunde 
 

teiken: 
Studente kan vloeiende 

getalle en desimale vlot optel 
/ aftrek / vermenigvuldig / 

verdeel en die verband tussen 
persentasies /desimale / 

breuke 
 

As 'n skool, sal ons ... 
• Onderwysers sal vermenigvuldigingskaarte en 
omskakelkaarte voorsien met desimale, 
persentasies en breuke vir die huis 
• Onderwysers sal flitskaarte vir studente voorsien 
of instruksies vir die maak van flitskaarte 
 
As ouer sal ek ... 
• Lees wiskundekaarte wat huis toe gestuur is en 
hou dit toeganklik vir my kind om tuis te gebruik 
• Gebruik flitskaarte om wiskundige feite met my 
kind te oefen 
 
As student sal ek ... 
• Gebruik wiskundekaarte wat deur die onderwyser 
huis toe gestuur is om vlotheid met wiskundige feite 
te ontwikkel 
• Gebruik flitskaarte om wiskundige feite te oefen en 
te bemeester 
 

 
 

2019-2020 Skooldoelwitte 

Lees 
Verhoog die persentasie studente wat op die 

vlak 3 en 4 in die Georgia-
mylpaalbeoordeling behaal het, met 3%. 

5de graad: 33% tot 36% 
6de graad: 43% tot 46% 

 
Wiskunde 

Verhoog die persentasie studente wat op die 
vlak 3 en 4 in die Georgia-

mylpaalbeoordeling behaal het, met 3%. 
 

5de graad: 25% tot 28% 
6de klas: 46% tot 49% 

 
 
 
 

 

 

Lees 
Teiken: Studente is in staat om 
die tema van 'n verhaal te 
bepaal en tekstuele getuienis 
aan te haal wat gestel of 
geïmpliseer word 
 
 

As 'n skool, sal ons ... 
• Onderwysers sal aan ouers die definisie van tema, 
tekstuele getuienis en ander sleutelterme bied 
• Onderwysers sal ouers voorbeelde gee van 
kortverhaaltemas, met vermelding van tekstuele 
getuienis en verwysing na geïmpliseerde tekstuele 
getuienis 
• Onderwysers sal algemene vrae stel wat ouers kan 
vra om die praktyk te bepaal 
 
As ouer sal ek ... 
• Lees sleutelterme en definisies saam met my kind 
• Lees die teksbewyse en die bepaling van die tema 
met my kind na 
• Oefen die hersiening van die tema deur vrae aan 
die kind deur die onderwyser te stel 
 
As student sal ek ... 
• Hersien sleutelterme en definisies vir tema, 
tekstuele getuienis en ander sleutelterme tuis 
• Gebruik voorbeelde wat tuisonderwysers verskaf 
wanneer u teksbewyse aangehaal 
• Beantwoord generiese vrae wat deur onderwysers 
huis toe gestuur word om die tema van die 
leesverhale te bepaal 
 

JMS 
Gesinshulpbronsentrum 

Waar: Voorkantoor 
Wanneer: Maandag - Vrydag 

19:30 tot 14:30 uur. 
 

Kom kyk na lekker aktiwiteite 
en speletjies om u kind te help 

om op skool te slaag! 
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