
 

 

      

 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

In de poll hebben alle ouders aangegeven een echte nieuwsbrief prettig te vinden. En daarom dus nu 
de eerste echte nieuwsbrief. 
In deze nieuwsbrief een aantal stukjes van de groepen. Maar ook de opening van onze echte 
schoolbieb. Verder willen we iedereen informeren over de tevredenheidsenquête, die na de 
herfstvakantie gehouden zal worden. Maar nu is het tijd voor een welverdiende vakantie! 
 
Met groet namens het team, 
Monique Klaassen 
Directie 
 

 
Bieb op school 
We hebben een bieb op school! We hebben heel veel boeken gekregen. Ook mooie kasten staan nu 
op de tweede verdieping te pronken met heel veel boeken. In de komende tijd zullen we nog een 
aantal meubels krijgen om het geheel aan te kleden. En als de pasjes er zijn, kunnen we boeken gaan 
lenen, zowel voor thuis als voor op school! 
Juf Tamira en juf Nicolette hebben gezorgd dat deze bieb er echt is gekomen. Superfijn! 
 

 

 

 

 

 

 



Tevredenheidsenquête  

Elke 4 jaar willen we binnen de school een vragenlijst afnemen. Voorheen deden we dat inderdaad 
ook één keer in de 4 jaar. Omdat we ook elke 4 jaar een schoolplan moeten schrijven, willen we de 
cyclus graag gelijk op laten lopen met het maken van een nieuw schoolplan. Dat schoolplan is ook 
weer afhankelijk van het Koersplan op bestuursniveau van QliQ Primair Onderwijs. 

 

Het nieuwe koersplan zal dit schooljaar worden vastgesteld, daarna kunnen wij aan de slag met een 
nieuw schoolplan. Dat willen wij o.a. ook doen o.b.v. de ouderbetrokkenheidsvragenlijst. Tege-
lijkertijd zullen we ook leerlingen en personeel op hetzelfde gebied bevragen. Voorheen deden we de 
hele vragenlijst in één keer. Omdat dit best een flinke lijst is en het ook zoveel informatie is dat we 
eventuele acties niet meteen zichtbaar kunnen maken, hebben we ervoor gekozen om voortaan elk 
jaar in de periode na de herfstvakantie een vragenlijst uit te zetten over een deelgebied. Het 
betekent ook dat de vragenlijst wat minder lang is. Voor ons is het belangrijk dat zoveel mogelijk 
ouders de vragenlijst invullen. Dat verhoogt immers de betrouwbaarheid 

 

In de komende 4 jaar komen de volgende thema’s aan de orde: 

- Relatie; 
- Aanbod; 
- identiteit, imago en persoonlijke beleving; 
- facilitering, communicatie en informatie. 

Voor dit jaar starten we met het thema Relatie, omdat dit de basis is voor iedereen om goed 
onderwijs te kunnen realiseren. Via een extern bureau (Onderzoek en Innovatiegroep) zal de 
vragenlijst op 1 november naar uw mailadres verstuurd worden. 

Succes met het invullen van de vragen! Wij hopen op een goede respons. 
De vragenlijst is beschikbaar tot uiterlijk 21 november. 

 

Kennismakingsgesprekken 

In het afgelopen jaar hebben we de oudergesprekken aangepast naar alle maatregelen van Covid 
moeten houden. Nu zijn er meer mogelijkheden en we vinden het erg belangrijk om u als ouder op 
school te kunnen spreken. Daarom zullen de leerkrachten na de herfstvakantie u uitnodigen voor een 
kennismakingsgesprek. 

 
 



 

 
 

TEAM WESTWIJZER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


