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Datum

Opmerking / thema

t/m 5 februari

Thuisleren wegens lockdown (noodopvang op school)

28 januari

Studiedag school: geen thuisleren en noodopvang

8 februari

Scholen open?????

15 t/m 19 februari

Carnavalsvakantie

voor 15 maart

Schooladviesgesprekken groep 8

THUISLEREN/NOODOPVANG LOCKDOWN
We zijn nu al voor de 4e week bezig met het thuisleren en de noodopvang. De lockdown
vergt van ons allen heel veel. Dit gaat met ups en downs. Toch doet iedereen zijn best om er
iets van te maken. We zullen moeten volhouden, willen we het Corona-virus de baas worden.
In het team hebben we besproken dat we de termijn voor het inleveren van de gemaakte
schoolopdrachten verruimen voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 t/m zondag 24.00 uur. Dit
vermindert wellicht de druk voor jullie.

EN ALS DE SCHOLEN WEER OPEN GAAN???
Samen met jullie hopen we dat de scholen 8 februari weer open zullen gaan. Volgende week
dinsdag 2 februari is er weer een persconferentie.
Als de school weer open gaat op 8 februari dan zullen we bekijken hoe we dan de week voor
de carnavalsvakantie zullen invullen.
We wijken dan wel af van de kalender:
de leerlingen van groep 1 en 2 komen de week van 8 februari dan op ma-di-wo-do naar
school (de normale schooldagen). Dus groep 1 en 2 heeft dan NIET op maandag 8 februari
vrij en komen dus NIET op vrijdag 12 februari naar school.
Wat kan er dan rondom carnaval? Zeker is wel dat we een carnavalsfeest niet op de manier
zoals we gewend zijn, kunnen organiseren. Hoe dan wel, dat weten we op dit moment nog
niet. We gaan er in ieder geval aandacht aan besteden. We houden jullie op de hoogte.
Eerst maar afwachten wat er 2 februari besloten wordt.

OUDERGESPREKKEN
In de week van 8 februari staan de oudergesprekken groep 1 t/m 7 en de
schooladviesgesprekken groep 8 gepland. Deze gaan in die week NIET door. We willen de
oudergesprekken plannen nadat we de CITO-toetsen hebben afgenomen. Die kunnen we
pas afnemen als we een paar weken weer naar school zijn gegaan. We zullen dan bekijken
of deze online zijn of dat het weer mogelijk is om deze op school te kunnen houden.
De schooladviesgesprekken moeten i.v.m. de aanmelding voortgezet onderwijs voor 15
maart zijn afgerond. De ouders van de groep 8- leerlingen ontvangen binnenkort een
uitnodiging hiervoor. Deze gesprekken zullen online zijn.

NIEUWE BUITENBERGING
Vorige week woensdag is er een nieuwe berging voor het buitenmateriaal geplaatst. De
fietsjes, karren, schepjes, emmertjes ……. hebben een mooi plekje gekregen in deze mooie
berging.

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK
In november/december is het oudertevredenheidsonderzoek afgenomen binnen de scholen
van onze stichting.
De uitslag hiervan hebben we binnen de MR besproken en willen we natuurlijk met alle
ouders delen. We zijn trots op deze uitslag en bedanken iedereen die deze enquête heeft
ingevuld. Natuurlijk blijven we voortdurend werken aan de kwaliteit van onze school, zodat
ook in de toekomst jullie tevreden over ons zijn. We blijven openstaan voor aandachtspunten
die jullie aanreiken.
Op de site van Scholen op de kaart - Vind en vergelijk scholen in de buurt is de uitslag van
deze enquête ook terug te zien. Verder vinden jullie hier ook nog meer informatie over onze
school.

8,4

Gemiddeld cijfer oudertevredenheidsonderzoek: 
Hoe tevreden zijn ouders over de school, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
VRAAG

GEMIDDELD
CIJFER

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?

9,2

Hoe veilig voelt uw kind zich op school?

9,1

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?

8,3

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?

8,5

Onderwijsleerproces
VRAAG

GEMIDDELD
CIJFER

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?

8,4

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?

8,2

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te
ontwikkelen?

8,0

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?

9,1

Informatie en communicatie
VRAAG

GEMIDDELD CIJFER

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school
gebeurt?

7,9

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?

8,0

Rapportcijfer
VRAAG

GEMIDDELD CIJFER

Welk rapportcijfer geeft u de school?

8,0

Tenslotte wil ik iedereen een groot compliment geven:
● jongens en meisjes wat werken jullie ijverig aan de opdrachten: een DIKKE PLUIM.
Vanaf groep 3 doen jullie dagelijks mee in de MEET: super
● papa’s en mama’s bedankt voor jullie hulp die jullie bieden tijdens de
thuisopdrachten; het inloggen; het inleveren van opdrachen …….. Naast wellicht zelf
ook thuis moeten werken, is dat niet altijd gemakkelijk, maar jullie doen het wel.
Ook geweldig dat jullie maar beperkt gebruik maken van de noodopvang, zodat deze
niet overbelast wordt. Verder bedankt voor jullie begrip en vertrouwen in ons.
● de juffen, onderwijsassistente, de intern begeleider: jullie inzet in deze periode is
geweldig. Er wordt veel van jullie gevraagd: werkboekjes samenstellen en deze
rondbrengen voor de leerlingen van groep 1 en 2, waardoor jullie zicht krijgen en
houden hoe het thuis gaat; instructiefimpjes opnemen; opdrachten klaarzetten in
Classroom. MEET-momenten met de hele groep en individuele leerlingen; werken in
de noodopvang; opvangen en begeleiden van kwetsbare leerlingen;
contactmomenten met ouders…… Daarnaast toch ook vooruit kijken hoe we verder
zullen gaan als de scholen open gaan.
Ik ben trots op jullie allemaal hoe we tijdens deze lockdownperiode er SAMEN het beste van
proberen te maken.
Liesbeth Ruyten, directeur

