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In dit nummer: Herfstvakantie 

De eerste periode zit er al weer op, het is tijd voor een week vakantie! 
 
Het team wenst u een prettige vakantie! 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Graag informeren wij u over het oudertevredenheidsonderzoek dat binnenkort op 
onze school van start gaat. Het onderzoek vindt plaats onder alle ouders. 
 
Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is te horen wat u van de school van uw kind(eren) 
vindt. Wij willen onder meer van u weten wat u vindt van het onderwijs, de algemene 
ontwikkeling van uw kind op school, de communicatie, de voorzieningen en de sfeer. 
Als wij weten wat ouders van de kwaliteit van onze school vinden, kunnen wij name-
lijk gericht werken aan de verbetering van de kwaliteit. 
 
Werkwijze 
U krijgt (rond) november van DUO Onderwijsonderzoek & Advies per e-mail een uit-
nodiging om een online vragenlijst in te vullen. In die e-mail vindt u een link waarmee 
u automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terecht komt. Het invullen van 
de vragenlijst kost circa 10/15 minuten. 
 
Vragenlijst 
De vragenlijst bestaat vooral uit stellingen die u kunt beantwoorden met de volgende 
mogelijkheden: ‘Helemaal mee oneens’, ‘Mee oneens’, ‘Niet mee eens, niet mee on-
eens’, ‘Mee eens’ en ‘Helemaal mee eens’. We willen u verzoeken de vragen zo 
openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op uw eigen ervaringen. 
 
Privacy 
We willen benadrukken dat uw gegevens volstrekt anoniem worden behandeld. U 
kunt de vragenlijst dan ook zonder terughoudendheid invullen. Wanneer u meer in-
formatie wilt over hoe DUO Onderwijsonderzoek & Advies met de privacy omgaan, 
verwijzen wij u graag naar de volgende website: http://www.duo-
onderwijsonderzoek.nl/privacy/ 
 
Resultaten van het onderzoek 
De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in de nieuwsbrief zodra wij 
deze van DUO Onderwijsonderzoek & Advies hebben ontvangen. 

 
Heeft u vragen over het onderzoek, dan staat Chris Roerdink (de projectleider) u 
graag te woord: 030-263 10 84 of u kunt een mail sturen naar: to@duo-
onderwijsonderzoek.nl. 
Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve 
bijdrage aan de school van uw kind(eren). 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/privacy/
http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/privacy/


Studiedag 29-10 

Volgende week is het alweer tijd voor de eerste 
vakantieweek van dit schooljaar. Direct na de 
herfstvakantie staat de eerste studiedag van dit 
schooljaar op het programma. Het eerste deel 
van de studiedag staat geheel in het teken van 
begrijpend lezen. Een expert op het gebied van 
begrijpend lezen zal een masterclass verzorgen 
over dit thema. In de verschillende klassen zijn 
al diverse acties ondernomen om het begrijpend 
lezen verder te verbeteren. Tijdens deze mas-
terclass is er aandacht voor de doorgaande lijn 
en de laatste inzichten op het gebied van begrij-
pend lezen. 
De middag organiseren wij een leerlingarena. 
Een aantal leerlingen uit groep 5/6/7/8 gaan met 
een leerkracht in gesprek over begrijpend lezen. 
De andere leerkrachten luisteren alleen. Wat 
kunnen we leren van onze leerlingen? 

De Kinderboekenweek van dit jaar stond in teken 
van vriendschap.  
De kinderen van groep 4 zijn penvrienden gewor-
den met leerlingen van een groep 4 uit Steenwijk.  

Deze week kregen onze groep 4 leerlingen de 
eerste brief en zijn ze druk geweest met het terug-
schrijven.  

Penvrienden 

Kunst in de hal 
Als afsluiting van de Kinderboekenweek hebben 
alle groepen een schilderij gemaakt.  
 
Afgelopen schooljaar is de laatste groep wegge-
gaan die hebben gewerkt aan de schilderijen 
die er momenteel hangen; tijd voor nieuwe. 

Schoolkamp 

In de vorige nieuwsbrief las u over het school-
kamp. De ouders van groep 7/8 hebben een 
vragenlijst ontvangen.  
Van de ouders die de vragenlijst hebben inge-
vuld (28) geeft 67,9% aan de voorkeur te geven 
aan een kamp voor alleen groep 8. We hebben 
besloten het kamp het komende jaar voor alleen 
groep 8 te houden. 
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"Samen groeien is meer 
dan alleen groter worden" 

Kalenderactiviteiten 

 22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

 29 oktober  Studiedag (leerlingen vrij) 

 30 oktober   Luizencontrole 

 31 oktober  Boekenpret groep 1/2 

    8.30-10.00 uur 

 16 november  start week van de media

    wijsheid 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op  16 november 


