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Team 2021-2022 
In de vorige nieuwsbrief stond de vacature voor groep 1-2. We zijn blij te melden dat de 
vacature is vervuld en daarmee het team voor volgend schooljaar compleet is. Yvette ten 
Hag komt ons team versterken. Wie staat in welke groep? 

Groep 1-2 Yvette ten Hag, Laura klein Breteler(therapeutisch), Marjolein Stegeman,  
Zwangerschapsverlof van Marjolein gaat Ellen Kole doen. 

Groep 3-4 Elaine van Den Brink 

Groep 5-6 Jelle ten Thije 

Groep 7-8 Anne Dreierink en Kelly Cattier 

Leonie Middelhuis (onderwijsassistent) zal in groep 1-2 en groep 7-8 staan. 
Jaqueline van Oostrum vervult t/m 31 december de vrijdagen en de extra ondersteuning in 
groep 3/4. In de laatste week van de zomervakantie communiceren wij het exacte plaatje. 
Hierbij wensen we Yvette, Ellen en Jaqueline veel succes en werkplezier op onze school! 
 

Schoolreisje 

Vandaag is groep 1 tot en met 4 op schoolreisje 
geweest naar Erve Brooks met behulp van 
Brandweerwagens. We zijn lekker nat geworden 
maar dat heeft de pret niet gedrukt. 
 Maandag 5 juli gaat groep 5-7 naar het Rutbeek. 
We wensen ze alvast veel plezier. De ouders 
mogen de kinderen om 10 uur uitzwaaien als ze 
vertrekken naar het Rutbeek. 

 
Meester en juffendag 
Woensdag 7 juli is de Meester en Juffendag: deze dag vieren wij onze verjaardagen. De 
leerlingen hoeven geen eten en drinken mee te nemen deze dag. 



Groep 8 

Groep 8 kijkt terug op een geslaagd kamp in 
Buurse. Dank aan iedereen die heeft geholpen; 
van vervoer van de bagage tot de leerkrachten 
die extra uren hebben gedraaid.  
Voor groep 8 gaat de laatste basisschoolweek 
in. Er wordt nog druk gewerkt aan de musical. 
Het decor wordt afgemaakt en de danspasjes 
worden nog even geoefend. Maandagavond 
vindt de musical voor ouders plaats in het 
Openlucht Theater. Dinsdag krijgen de 
leerlingen van de school de musical te zien op school.  
We wensen de jongens en meisjes een mooie laatste week met een geslaagde musical en 
een waardevol afscheid op woensdag.  
 

Rapport en groei 
Deze week hebben de facultatieve oudergesprekken plaats gevonden. Alle leerlingen krijgen 
volgende week het rapport. Helaas is dit niet een nieuw rapport maar nog het oude rapport. 
Wij hebben het oude rapport aangevuld met het spinnenweb waarin de kenmerken van de 
zichtbaar lerende leerling staan. Volgend schooljaar is het nieuwe rapport klaar. 
Omdat 5 juli leerlingen op schoolreisje zijn, wordt het rapport op 6 juli meegegeven. 
 
Vanuit de resultaten van elke leerling en elke groep kijken 
wij bij wie we extra onderwijsgroei willen zien komend 
schooljaar. Wie is door Corona minder gegroeid? 
Vanuit de extra gelden van het rijk zetten we o.a. in op extra 
instructiemomenten en feedbackmomenten in de groep. 
Daarnaast bieden we individuele leerlingen (groep 5-8) 
verlengde leertijd aan op maandagmiddag na schooltijd. Dit 
zal gedaan worden door een leerkracht van ons team. 
Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, worden zelf 
benaderd door de leerkracht/IB-er in de eerste schoolweek 
van het nieuwe schooljaar. De tweede schoolweek zal de 
verlengde leertijd ingaan. 
Het complete plan is besproken in de MR en de MR is 
akkoord gegaan. 
 

TVO 
Na de voorjaarsvakantie hebben jullie deel kunnen nemen aan ons tevredenheidsonderzoek. 
Het onderzoek bestaat uit drie delen: een gedeelte over ouder-tevredenheid, een deel over 
leerling-tevredenheid (groep 6 t/m 8) en een deel over medewerker-tevredenheid. De 
belangrijkste resultaten vinden jullie hieronder.  
Ouder-tevredenheidsonderzoek 
Van de 51 gezinnen, die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben uiteindelijk 36 ouders 
de vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van 71%. Bedankt voor jullie tijd!  



Het algemene beeld van het onderzoek toont aan dat jullie over het algemeen redelijk 
tevreden zijn over de school. De algemene tevredenheid is opgemaakt vanuit verschillende 
thema’s, waarover jullie een mening konden geven. Hieronder staat de score per thema. De 
benchmark geeft aan wat het landelijk gemiddelde is. 

 
Leerling-tevredenheidsonderzoek 
De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben ook een vragenlijst ingevuld. Dit leerling-
tevredenheidsonderzoek laat een redelijk tevreden beeld zien. 

 
Het punt Eigenaarschap gaat voor de kinderen bijvoorbeeld over zelf een leerdoel kunnen 
kiezen. Het punt Onderwijs gaat bij leerlingen over bijvoorbeeld elke dag iets nieuws leren 
en het gebruik van toetsen. Dit heeft momenteel al onze aandacht en is opgenomen in het 
jaarplan 2021-2022.  
Medewerker-tevredenheidsonderzoek 
De medewerkers laten een zeer tevreden beeld zien. 

 
 
 



Voortgang 
Ik denk dat wij samen trots mogen zijn op deze resultaten van het tevredenheidsonderzoek. 
Naast de algemene rapportage hebben we ook gegevens ontvangen van de verschillende 
groepen en leerkrachten. Deze worden meegenomen in de gesprekkencyclus op school. 
Samen met het team, de MR en de OR zijn de resultaten besproken. Daaruit hebben wij 
conclusies getrokken, die meegenomen zijn in het jaarplan voor volgend schooljaar. Komend 
schooljaar zal daarom de focus liggen op de volgende drie denkkaders van Leren Zichtbaar 
Maken: 

• Ik streef naar uitdaging voor alle leerlingen zodat zij niet alleen hun best doen. 

• Ik focus op het leren en de taal die daarbij hoort. 

• Ik geef feedback en help leerlingen die te begrijpen, ik probeer te handelen naar de 
feedback die ik zelf krijg. 

Jullie hebben veel tijd genomen om opmerkingen toe te voegen in het 
tevredenheidsonderzoek. Bedankt daarvoor naast de vele complimenten die we daarin 
mochten ontvangen. 
 

Nieuws uit de OR 
Overblijfouders gezocht! 

Voor volgend schooljaar zijn we nog op zoek 
naar ouders/grootouders die een pleinwacht kunnen draaien tijdens de middag (12.15-
12.45uur). Samen met een leerkracht en een andere ouder draai je dan de pleinwacht. We 
zijn op zoek naar: 

• Een ouder die om de week de dinsdag kan doen.  

• Ouders die reserve willen zijn. 
Er staat een vergoeding tegenover. Wie helpt ons uit de brand? 
Voor vragen en opgave kun je contact opnemen met Annemarie te Lintelo. 
(annemarietelintelo@live.nl) 

 

Data op een rij 
5 juli   schoolreisje groep 5-8 
5 juli   Musical groep 8 en afscheidsavond 
6 juli   Rapport 
7 juli   Meester- en juffendag 
7 juli   Leerlingen groep 8 uit de school gooien (12.00uur) 
8 juli   Doordraaiochtend  
8 juli    14.15uur – alle leerlingen zomervakantie 
  

Bijlage 
-Zomeractiviteiten Bibliotheek Neede 
 


