Nieuwsbrief voor ouders

extra – april 2017

Beste ouder(s), verzorger(s),
Terugkoppeling Tevredenheidsonderzoek Kbs De Werft
De afgelopen weken hebben we een tevredenheidsonderzoek
uitgevoerd onder leerlingen, ouders en medewerkers. Met
behulp van vragenlijsten is men in de gelegenheid gesteld hun
mening over bepaalde aspecten van de school te geven.
Inmiddels zijn de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken
bekend. De resultaten worden door de school meegenomen bij
het opstellen van verbeterpunten voor het schooljaar 2017 –
2018. In deze nieuwsbrief geven wij u een samenvatting van de
onderzoeksresultaten van het onderzoek onder de ouders.
124 Ouders (41%) hebben dit jaar de vragenlijst ingevuld. Bij het vorige onderzoek 2 jaar
geleden was dit 31%. Dit betekent een hoger percentage van 10% waar we heel blij mee
zijn, aangezien dit een betrouwbaarder beeld geeft van hoe ouders naar onze school kijken.
Ten opzichte van 2 jaar geleden had de vragenlijst een andere opzet. Ouders konden met
plussen en minnen aangeven welke mening zij over 10 verschillende aspecten hebben.
Daarnaast is aan ouders gevraagd een cijfer aan de school te geven. Hieronder ziet u de
resultaten hiervan.

Vraag
1. In hoeverre gaat uw kind
met plezier naar school?
2. Hoe veilig voelt uw kind zich
op school?
3. Hoe tevreden bent u over de
opvoedkundige aanpak van de
school?
4. Hoe tevreden bent u over
uw contact met de
medewerkers van de school?
5. Hoe tevreden bent u over
wat uw kind leert op school?
6. In hoeverre sluit wat uw kind
leert aan bij zijn of haar
niveau?
7. Vindt u dat uw kind
voldoende wordt uitgedaagd
om zich maximaal te
ontwikkelen?
8. Hoe tevreden bent u over de
vakbekwaamheid van de
leerkrachten?
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9. Hoe tevreden bent u over de
informatie die u krijgt over wat
er op school gebeurt?
10. Hoe tevreden bent u over
de informatie die u krijgt over
uw kind?
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Aandachtspunten:
1. Ouders die in het onderzoek hebben aangegeven dat hun zoon/dochter niet met plezier
naar school gaat, of zich niet veilig voelt, adviseren wij om hierover zeker met de
leerkracht(en) in gesprek te gaan om samen te bekijken wat hieraan kan worden gedaan
Een gevoel van veiligheid en met plezier naar school komen, zijn de basis voor goede
leerresultaten.
2. In onze planning van activiteiten voor volgend schooljaar zullen we zeker de aspecten
genoemd onder vraag 5 (tevredenheid over de leerinhoud), vraag 6 (aansluiting bij het
leerniveau) en vraag 7 (voldoende uitdaging om tot maximale ontwikkeling te komen)
meenemen. Met het Grenzeloos Leren/thematisch werken waar we dit schooljaar mee van
start zijn gegaan, hopen we al een klein stapje in de goede richting te hebben gezet. Voor
komend schooljaar zullen we dit zeker meer inhoud gaan geven.
3. M.b.t. vraag 9 over wat er op school gebeurt: Met het gebruik van ‘Klasbord’ hopen we u
al meer inzicht te hebben gegeven in de activiteiten, die door verschillende groepen worden
ondernomen.
De signalen die we hierover van ouders ontvangen zijn positief.
Voor dit schooljaar hebben we 6 nieuwsbrieven gepland staan. Komend schooljaar willen we
u wat frequenter informeren over de schoolactiviteiten en het aantal nieuwsbrieven
uitbreiden.
4 Indien noodzakelijk zullen leerkrachten altijd met u contact opnemen. Indien u niet
tevreden bent over de informatie die u over uw kind(eren) krijgt, kunt u altijd een afspraak
met de leerkracht(en maken om u beter te laten informeren.
Bij vraag 11 is aan ouders de vraag gesteld de school een cijfer te geven. Ouders hebben
een scores tussen en 5 en een 10 gegeven. Hieronder ziet u het overzicht hiervan.

Welk rapportcijfer geeft u de school?
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Gemiddeld komen we hiermee uit op een cijfer van 7,62.
Met dit cijfer zijn we uitermate tevreden. Met de bovenvermelde aandachtspunten hopen we
dat alle ouders een positief beeld van de school behouden of verkrijgen. Voor op- of
aanmerkingen kunt u altijd een afspraak maken met de directeur.
Wij willen alle ouders en leerlingen die de vragenlijst hebben ingevuld hartelijk danken voor
hun medewerking!
De uitwerking van de resultaten van de kinderenquête volgt in een volgende nieuwsbrief.
Rectificatie aanpassing schooltijd Koningsspelen
In tegenstellig tot hetgeen er in de brief over de koningsspelen stond zijn de kinderen op
vrijdag 21 april, de laatste dag voor de meivakantie, om 14.15 vrij. We starten op de vaste
ochtendtijd om 08.45 uur, tussen de middag blijven alle kinderen op school over en we
beëindigen de dag dus om 14.15 uur.
Wij hopen dat u alvast rekening houdt met de aanpassing van deze schooltijd.

Ophalen onder schooltijd
Soms komt het voor dat kinderen onder schooltijd naar een arts, specialist in het ziekenhuis
o.i.d. moeten. Wij hopen dat deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd kunnen
worden gepland.
Indien dit niet is te voorkomen, mogen kinderen vanwege de veiligheid nooit alleen naar
huis.
Wij verzoeken u dan ook uw kind altijd op school in de klas op te komen halen.
Vastenactie / sponsorloop
Op donderdagmiddag 13 april hebben wij weer onze jaarlijkse sponsorloop gehouden
rondom de school. Wat hadden we geluk: een stralend zonnetje en enthousiaste kinderen,
leerkrachten en ouders om ons aan te moedigen. Met elkaar
hebben we ruim 4000 euro bij elkaar gerend voor de kinderen
in El Salvador. Het bedrag wordt gebruikt voor de wijkcentra in
San Salvador waar de kinderen veilig kunnen spelen en zich
kunnen ontwikkelen. Van ons geld willen ze een speeltoestel
gaan plaatsen voor de kleintjes en moestuintjes aanleggen voor
wat meer gezonde voeding. Dit zijn 2 mooie initiatieven.
Lieve kinderen, wat zijn wij weer TROTS op jullie!!!! En
natuurlijk gaat onze dank uit naar al die vele sponsoren,
helemaal TOP!!!!
Lekker en gezond eten
Een maand of 4 geleden hebben wij met een groepje leerkrachten deelgenomen aan een
workshop: “Gezonde voeding”. De workshop werd gegeven door diëtiste Therese van
Meeteren uit Vught en zij wist op een enthousiaste wijze duidelijk te maken
wat gezonde voeding met je doet en dat het ook gewoon lekker is.
Omdat het zo’n boeiend onderwerp is en verantwoorde voeding zo
belangrijk is voor ouders en kinderen, komt Therese hierover graag aan de
geïnteresseerde ouders vertellen.
De workshop vindt plaats op donderdagavond 18 mei om 19.30 uur op De
Werft.
Therese maakt tijdens haar consult gebruik van de bio-resonance therapie (Meten is
Weten!) en heeft op deze manier al vele kinderen en volwassenen van hun klachten af
kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan klachten als eczeem, astma maar ook buik- of
darmklachten. Vele aandoeningen zijn namelijk vaak het gevolg van een verkeerd
voedingspatroon.
Misschien kan zij jullie vragen beantwoorden of kom je graag eens
luisteren naar haar interessante verhaal. Iedereen is welkom!
Mocht je interesse hebben dan kun je jezelf opgeven via
onderstaand mailadres: nicole.bouwens@inos.nl
Wij hopen op een gezellige, gezonde en leerzame avond!
Meivakantie
Vrijdagmiddag om 14.15 uur begint de meivakantie. De kinderen zijn vrij tot en met 5 mei.
Maandag 8 mei hopen we iedereen weer uitgerust en met veel plezier terug op school te
zien.
Namens het team wensen wij u een heel fijne meivakantie toe met hopelijk mooi weer.
Met vriendelijke groet,
Dhr. Ger Aarts
Directeur Kbs De Werft

