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Coronaregels
Eergisteren heeft u van ons bestuur de laatste
update van de maatregelen gekregen. Hierin staat
o.a. dat wij als leerkrachten ook mondkapjes in de
gangen moeten dragen. In de klas hoeft dit niet.
Ook kunnen een aantal zaken helaas niet doorgaan.
Hoe u toch iets meekrijgt van het schoolontbijt,
sinterklaas en kerst laten wij u weten!
We missen het contact met u als ouders zeker.
We proberen er alles aan te doen om u zo goed
mogelijk op de hoogte te houden. We wensen u
een goede gezondheid toe!

Keuzeklas
Iedere donderdag kunnen de kinderen kiezen uit
een aantal lessen in de keuzeklas. We werken
hierbij aan talentontwikkeling en burgerschap. U
kunt hierbij denken aan koken, drama en
beeldende vorming. Foto’s van deze
keuzeklassen kunt u vinden in de schoolapp.

Schoolontbijt
Komende dinsdag zullen wij met alle kinderen
samen gaan ontbijten in de klas. Uw kind moet
hiervoor op maandag een bord, beker en mes
meenemen (het liefst voorzien van naam). En
natuurlijk op dinsdag een lege maag!
Foto’s zullen in de schoolapp gedeeld worden.

Tevredenheidspeilingen

Eén keer per twee jaar wordt er een
tevredenheidspeiling (enquête) gehouden. Er
wordt een drietal tevredenheids-peilingen
afgenomen: voor ouders, voor leerlingen uit de
groepen 5 t/m 8 en voor het personeel. Op
maandag 2 november krijgen de oudste kinderen
van het gezin de enquête mee. Aangezien er ook
vragen in staan die leerkrachtgebonden zijn, krijgen
de gezinnen met twee of meer kinderen per
twee/derde kind een extra formulier mee. Het
invullen zal gemiddeld 15 minuten van uw tijd
kosten. Ook zullen de leerlingen (groepen 5 t/m 8)
en leerkrachten een vragenlijst invullen. De
vragenlijst is opgesteld door het onafhankelijke
bureau "Scholen met Succes". Alle gegevens uit de
peiling worden door dit bureau anoniem verwerkt
en gerapporteerd. Het bestuur en het
managementteam van de school ontvangen de
rapportage en niet de ingevulde vragenlijsten. Uit
de rapportage is geen individuele score af te leiden.
De uitkomst van het onderzoek kan per school
worden vergeleken met de andere scholen van het
bestuur, maar ook met referentiescholen in het
land. De verwachting is dat de rapporten eind
januari 2021 in ons bezit zijn. De hoofdlijnen van de
rapportage worden aan ouders /verzorgers en
personeel bekendgemaakt. We hopen dat u de tijd
neemt de vragenlijst in te vullen. Hoe hoger de
respons, hoe groter de betrouwbaarheid van de
uitslag van de peiling. Zo kunnen wij het juiste
kwaliteitsbeleid voor onze school bepalen.
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