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VOORTGANG NIEUWBOUW
Voor diegene die het animatiefilmpje van de binnenkant van het nieuwe gebouw niet gezien heeft,
hieronder vindt u de rechtstreekse link:
https://www.youtube.com/watch?v=kMBIOlQnWTs&feature=youtu.be
De link is ook gedeeld via de facebook
pagina van de school.
Dinsdag 2 april a.s. worden de oude
schuttingen tussen het perceel Fazant 1 en
de omwonenden aan de Grutto/Merel
verwijderd. Vervolgens zullen in de loop van
de week nieuwe Kokowall zichtschermen
geplaatst worden als erfafscheiding tussen
het perceel van de school en de
omwonenden. De schermen worden 2 m.
hoog en zijn geluiddempend.
TEVREDENHEIDSLIJSTEN
We zijn hartstikke trots op het resultaat van de tevredenheidslijsten. U heeft de school gemiddeld
beoordeeld met voldoende of meer op alle domeinen waarop u bevraagd bent. U geeft u ons een
ronde 7. ( 2 jaar geleden een 6,2) De school kan daarin zeker groeien, want de punten die u lager
heeft beoordeeld gaan veelal over het uiterlijk, zoals de verzorging en uitstraling van de lokalen en
het huidige gebouw. In de bijlage vindt u een kort overzicht van de uitslag.
Wat we echter veel belangrijker vinden is dat u het didactisch en pedagogisch handelen van de
leerkrachten een positieve score geeft. En u vindt dat uw kind veilig is op school. Met het uiterlijk
komt het ook goed. We zijn immers op weg naar nieuwbouw.
Ook de leerlingen voelen zich fijn en veilig, zij geven de school een 8,6 en qua veiligheid een 8,5.
Bovenstaande scores betekenen niet dat we achterover gaan leunen. Het kan altijd beter is ons
motto. Een van de domeinen waarop u aangeeft dat de school zich kan verbeteren, naast het
gebouwelijke, is kwaliteitszorg. Als school zoeken we naar manieren om u nog meer te betrekken bij
ons onderwijs. We stimuleren dat u in gesprek gaat met de leerkrachten en met de directeur. U geeft
aan dat we vaker naar uw tevredenheid en verwachtingen mogen vragen. Bij deze vraag ik u naar
tips: Wat zou u fijn vinden of wat zou helpen?
Onze tweede pijler gepersonaliseerd leren krijgt steeds meer inhoud door met de kinderen in
gesprek te gaan over hun (eind-) doel (-en). De leerkrachten praten met de leerlingen individueel
over wat zij de komende periode willen leren. Waar denken ze vooral hulp bij nodig te hebben, hoe
zou die hulp eruit moeten zien, wat kunnen ze al goed en hoe kunnen ze dat inzetten om andere
dingen te verbeteren. Door deze gesprekken maken we de kinderen mede-eigenaar van hun eigen
leerproces en voelen ze zich medeverantwoordelijk, waardoor zij beter hun best zullen doen.
U geeft in de lijsten aan meer na schools aanbod te willen. Op de volgende bladzijde ziet u wat we
zoal bieden. Graag horen we suggesties over mogelijke invulling. Hartelijk dank voor alle input!

