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Beste ouders,  
  
Aan het begin van deze nieuwsbrief kunnen wij u melden dat 
de uitslagen van de tevredenheidsenquêtes bij ons binnen zijn. De scores zijn iets lager dan in 2014, maar over het 
algemeen kunnen we dat wel begrijpen. 
Vorig schooljaar is het heel erg onrustig geweest en dat kan resulteren in een wat ander beeld. De  scores zijn echter 
in 2 van 3 onderdelen boven het landelijke gemiddelde. 
De uitslag van de ouderenquête geeft een score van 7,75. In 2014 was dat 8,13 en het landelijk gemiddelde is 7,55. 
De uitslag van leerling enquête komt uit op een score van 8,15, terwijl dit in 2014 8,35 was en het landelijk 
gemiddelde een 8,08 is. De personeel enquête heeft een score van 7,62. In 2014 was dat 7,81 en landelijk is het cijfer 
7,64.  
Aandachtspunten of verbeterpunten uit de verschillende onderzoeken zijn onder andere de hygiëne of de kwaliteit 
van het schoonmaakwerk in de school. Het schoolplein en de speelmogelijkheden, de veiligheid van en naar de 
school en het overblijven. Dit zijn eigenlijk geen onbekende aandachtspunten, daar we daar al mee aan  het werk 
zijn. 
We proberen als directie meer te sturen op de kwaliteit van de schoonmaak en het schoonmaakwerk en hebben 
ondertussen als extra ondersteuning voor 3 dagen een schoolassistente in een proefperiode. Deze mevrouw is er 
met name om de school in het geheel een betere uitstraling te geven en diverse ruimtes en gangen goed bij te 
houden. Verder is er contact met de gemeente over het schoolplein. Dit gaat nu nog over de bestrating, maar zelf 
zijn we ook aan het nadenken over aanpassingen aan de pleinen. De ruimte is echter beperkt en dus moeten we 
daar waarschijnlijk creatief in zijn.  
Ook het overblijven heeft onze aandacht. Wekelijks hebben wij als directie contact met de coördinator van de TSO 
van Sportfever. Klachten die de leerkrachten horen mogen direct aan ons worden doorgegeven en worden door de 
directie dezelfde dag nog gecommuniceerd met de coördinator van Sportfever. 
Ook aan u als ouders willen wij vragen om klachten direct naar ons te mailen of te melden. Alleen op die manier 
kunnen wij het overblijven verbeteren en op het niveau krijgen wat wij willen. Tevens hebben wij met betrekking tot 
deze samenwerking ook contracten gesloten met Sportfever op het gebied van de TSO of het overblijven en ook de 
BSO of de opvang van leerlingen voor en na schooltijd.  In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over de 
mogelijkheden die Sportfever kan bieden in het kader van de BSO. De foto van de overeenstemming is hieronder 
afgebeeld. 
Wij zijn dus met elkaar hard aan het werk om de kwaliteit te verbeteren. 
Een uitgebreider verslag van de uitslag van de tevredenheid enquêtes kunt 
u binnenkort van ons verwachten. 
Ten slotte hebben wij een beetje een probleem ten aanzien van de 
verschijning van deze nieuwsbrief. U heeft misschien al gemerkt dat de 
hoeveelheid informatie soms zeer summier is en dat brengt ons er toe dat 
wij aan het nadenken zijn of wij de nieuwsbrief toch maar om de week gaan 
verzenden. U hoort dit zo spoedig mogelijk. 
    
Met vriendelijke groet,  
De directie. 
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Uitslag 

enquête! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 

DATA / ACTIVITEITEN 
Januari 
14 t/m 18    Toestweek 
24     Studiedag: Leerlingen vrij ! 
28     Inschrijving Midden- en Adviesgesprekken 

JARIGEN 
18 jan. t/m 24 jan. 
Groep: 
1-2 D:   Jason 
1-2 C:   Lisa en Sofie 
5 B:       Evie 
6 A:       Aimée 
7 A:       Laurens 
8 B:       Abel   


