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De beste wensen 

Schooljaar 

MSI 

Voor de communicatie met u gebruiken wij MSI, Mijn SchoolInfo. Via dit digitale ouderpor-
taal ontvangt u regelmatig post van ons. MSI geeft u via een e-mail door dat er een nieuw 
bericht is toegevoegd. Deze week bereikte ons het bericht dat de e-mail niet alle bijlagen 
aangeeft die aan een bericht gekoppeld zijn. Slechts de eerste bijlage wordt aangegeven. 
Wij willen u erop wijzen dat het belangrijk is dat u de app opent en echt naar het bericht 
toegaat, zodat u alle bijlagen kunt zien die toegevoegd zijn. Er zijn helaas verschillende mis-
verstanden ingeslopen. Beschouwt u de mail dus als een waarschuwing en opent u daarna 
altijd de app om de bijlagen te bekijken. Dan bent u ervan verzekerd dat u niets mist. Ook 
raden we u aan om dagelijks even in de app te kijken. Regelmatig komt het voor dat berich-
ten door ouders niet gelezen worden, waardoor u ook belangrijke informatie kunt missen.   

 Ouder-tevredenheidspeiling november 2019 

Wij wensen alle ouders en verzorgers en andere familieleden 

en betrokkenen van en bij onze leerlingen een veelbelovend, 

geweldig, gelukkig, maar bovenal gezond 2020 toe. Dat ie-

ders wensen uit mogen komen!!! 

  

Het rapport van Steda over de oudertevredenheidspeiling is gisteravond in de vergadering 
van de medezeggenschapsraad besproken. Het responsepercentage op de peiling was 38%. 
Wij willen de ouders die de enquête hebben ingevuld nogmaals heel hartelijk danken voor 
het invullen, want daardoor geeft u terug ons hoe tevreden u bent over onze school en de 
kwaliteit van ons onderwijs en wat u graag veranderd zou willen zien/hebben. We zijn ook 
heel blij met het algemene cijfer van 7,8 dat u ons gegeven hebt.  

Wij zijn er trots op om te lezen dat veel leerlingen het erg fijn heb-
ben op onze school. Op ‘het welbevinden van kinderen op school ’ in 
het rapport scoren wij goed. Wij scoren daarin boven het gemiddel-
de van alle scholen. Het is belangrijk dat kinderen zich goed voelen 
om optimaal te kunnen leren.  

Als belangrijk verbeterpunt geeft u aan verbeteren van ‘de betrok-
kenheid van ouders’ bij de school. De medezeggenschapsraad is 

hierover met de ouder-ontwikkelgroep in gesprek om te kijken hoe dat verbeterd kan wor-
den. Heeft u hier ideeën voor, dan kunt u zich altijd wenden tot één van de leden van de 
medezeggenschapsraad en deze ideeën met hen delen. Zij nemen ze dan mee naar het vol-
gende overleg.  

Ouders geven zich aan zich welkom te voelen op onze school. Dat vinden wij ook heel fijn 
om te horen.  

Daarnaast  bent u erg positief 
over de veranderingen die wij, 
inzake toekomstgericht onder-
wijs, op onze school  hebben 
ingezet.  



 

De volgende ronde workshops start voor alle groepen weer in de week van 3 februari a.s. Dit 
in verband met de Cito-midden toetsen in de groepen 3 t/m 8 en de diverse schoolbezoeken 
aan het Voortgezet Onderwijs die groep 8 de komende periode brengt.  

Cito-toetsen na de vakantie 

Voor de kerstvakantie heeft u van de medezeggenschapsraad, via 
MSI, een vragenlijst ontvangen over de toekomst van de schoolreis-
jes op onze school. Deze enquête staat open tot 14 januari. Op dit 
moment is deze vragenlijst slechts door 18% van u ingevuld. Om 
een goed beeld van uw mening te krijgen is het belangrijk dat u de 
vragenlijst invult. De MR kan dan, gebaseerd op uw mening, een 
juiste keuze maken. Invullen van de vragenlijst kan nog tot dinsdag 
14 januari! Het kost u slechts een paar minuten. Alvast hartelijk dank.  

Vanaf maandag a.s. start voor de groepen 3 t/m 7 (groep 8 is al gestart) de af-
name van de Cito-toetsen, afname midden. Wij verzoeken u om in de  maand 
januari voor uw kinderen het liefst geen dokters– en/of tandartsafspraken on-
der schooltijd te maken. Alvast heel hartelijk dank hiervoor.  

Staking op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari 

Volgende ronde workshops 

Voor de vakantie heeft u via MSI een brief ontvangen dat de school op donderdag en vrij-
dag , 30 en 31 januari gesloten is in verband met een algemene onderwijsstaking. Alle me-
dewerkers op onze school nemen aan deze staking deel, omdat de roep om meer structure-
le middelen voor het primair onderwijs door het kabinet nog niet is beantwoord. Het tekort  
aan leerkrachten in de grote steden neemt alarmerend snel toe. Dat is voor ons dagelijks al 
goed merkbaar op de werkvloer. Over deze ontwikkeling maken wij ons ernstig zorgen.  
Houdt u er dus rekening mee dat u uw kind op die twee dagen niet op school kunt brengen.  

Jaarverslag medezeggenschapsraad en ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 

Ouder-enquête schoolreizen medezeggenschapsraad 

Op zaterdag  11 
januari start de 
weekendschool 
2020 van 09.30-
12.00 uur. Deuren 
openen om 09.25 
uur.   

Na ieder schooljaar stelt de medezeggenschapsraad een jaarverslag op van hun werkzaam-
heden tijdens dat schooljaar. Bij dat jaarverslag is altijd het financieel jaarverslag van de, 
door u betaalde, ouderbijdragen over dat schooljaar bijgevoegd. Als bijlage bij deze nieuws-
brief vindt u het jaarverslag 2018-2019 van de medezeggenschapsraad, inclusief het finan-
cieel jaarverslag van de ouderbijdragen over schooljaar 2018-2019.   

Start nieuwe VSD cursuusen  

Binnenkort starten er twee nieuwe naschoolse VSD activiteiten op school. Op dinsdag 14 
januari (let op dat is a.s. dinsdag al) djembé-trommelen voor de groepen 5, 6 en 7 en op 
maandag 20 januari een cursus goochelen voor de groepen 5 t/m 8. Voor djembé-
trommelen zijn nog plaatsen vrij. Als uw zoon/dochter nog wil deelnemen, dan moet dat ui-
terlijk maandag 13 januari aan juf Erna doorgegeven zijn. De deadline voor inschrijven voor 
goochelen is ook maandag 13 januari a.s.  


