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Kwaliteitsonderzoek 

Hoe doet de school het in de ogen van de ouders, kinderen en leerkrachten? Iedere twee jaar 

nemen wij enquêtes af bij deze drie partijen om te kijken hoe wij het doen en waar wij mogelijk 

ons beleid of onze aandacht op zouden moeten gaan richten. U ontvangt maandag 

aanstaande van ons via een van uw mailadressen een link naar een online vragenlijst welke 

we heel graag hebben dat u deze invult. Als je tegenwoordig een bestelling doet bij een 

internetbedrijf krijg je steeds vaker een dag later een verzoek om een vragenlijst in te vullen 

over wat je van hen denkt. Wij, school waar uw kind vijf dagen per week, vijf uur per dag les 

krijgt, willen ook graag weten wat u van ons vindt. Heeft u in de vorige versies al meegewerkt 

dan zult u mogelijk positief verbaasd zijn dat het aantal vragen is teruggebracht tot 30. We 

hopen dat u allemaal even een paar minuten gaat zitten om deze te beantwoorden. 

 

Carnavalviering 
Vrijdag 28 februari vieren 

we met de hele school 

Carnaval. De kinderen 

komen op de gewone tijd 

naar school. 

Iedereen mag 

verkleed  komen! Op school is er een mogelijkheid om geschminkt te worden. 

Tot 12 uur doen we allerlei spelletjes en muzikale activiteiten. Dit doen we in kleine groepjes, 

door de hele school heen, waarbij de oudste leerlingen de jongste bij de hand nemen.  

Hierbij is het onhandig om losse spullen of speelgoedwapens mee te nemen. Het kan wegraken 

wat verdriet oplevert  en dat willen we niet. Geen attributen mee dus. 

Je hoeft geen tussendoortje en drinken mee te nemen die dag. Deze krijgen de leerlingen van 

school.  De lunch met drinken moet gewoon wel meegenomen worden. 

Op 11 november is er al een Prins Carnaval gekozen. Dit is Tristan met zijn dansmariekes Laura 

& Elena. Zij worden de hele carnavals-ochtend de baas van de school en lopen rond om te 

kijken of alle leerlingen wel het carnavalsfeest vieren. Ook de naam van de school is voor 1 

dag anders. 

We gaan er een fantastisch feest van maken! 

namens de Carnavalscommissie 
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Oudergesprekken alle ouders KOM voor groepen 4 t/m 8 
Volgende week zijn de oudergesprekken gepland waarbij geldt dat vanaf groep 4 dit KOM 

gesprekken zijn. Om deze gesprekken tussen Kind Ouder en Medewerker effectief te laten 

verlopen is het raadzaam om vooraf een aantal onderwerpen met uw kind voor te bereiden. 

Onderstaande vragen komen tijdens het gesprek aan de orde: 

• Is er een punt waar jullie zeker aandacht aan willen besteden?    

• Voor uw kind: 

o Wat gaat goed? Waar ben je het meest trots op?   

o Wat kun je nog verbeteren?  

o Waar heb je hulp bij nodig?  

• Voor ouders:  

o Herkennen jullie je kind in dit rapport?  

o Waar zijn jullie het meest trots op? 

 

 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

Met het vertrek van juf Yolanda als vakdocent bewegingsonderwijs zijn wij nog op zoek naar 

een vervanger voor haar die beschikbaar is op de woensdag. Kent u iemand die dit zou 

kunnen en willen doen? Vraagt u of zij contact met ons opnemen. 

Leerlingen inschrijven 
Vanaf deze maand zijn wij alweer gestart met de eerste voorbereidingen voor het volgende 

schooljaar. Hierbij starten we met het zo scherp mogelijk maken van de leerlingenprognoses. 

Hiervoor is het belangrijk dat wij zicht krijgen over het aantal kinderen die komend schooljaar 

bij ons op school zullen gaan starten. Heeft u uw kind(eren) al ingeschreven op onze school? 

Als dat niet zo is bij deze het verzoek om een inschrijfformulier op te halen bij Frans. 

 

 


