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Nieuwsflits 25 maart 
PaasKEI-tjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PaasKEItjes 
Dit jaar versieren we PAASKeitjes i.p.v. een Palmpaasstok. Elk kind krijgt deze week een keitje mee 
naar huis om aan iemand te geven die het nodig heeft. Dit hebben we als IKC Onderwijs samen met 
het kinderdagverblijf georganiseerd. Gisteren heeft juf Toby met een groepje kinderen een deel van 
de keitjes bezorgd bij onze buren van het Polderhofje.  
 
 

Restultaat Leerlingtevredenheidsonderzoek 
Jaarlijks peilen we naast de oudertevredenheid ook de leerlingtevredenheid. De peiling onder de 
leerlingen van groep 6 t/m 8 is gisteren afgesloten. Met trots kunnen we zeggen dat de kinderen 
onze school met een 8,3 waarderen. De resultaten zijn de afgelopen drie jaar behoorlijk stabiel. In 
onderstaande tabel ziet u het resultaat van de afgelopen drie jaren. Volgende week leest u in de 
nieuwsflits de uitkomsten van de oudertevredenheidspeiling. 
 

Afnameperiode maart 2021, leerlingen groep 6, 7 en 8 (deelname 110 leerlingen) 

Vraag  2019 2020 2021 

Hoe vind je het op school? 7,6 7,5 7,5 

Hebben jullie een leuke klas? 6,5 6,6 6,8 

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? 7,6 7,4 7,4 

Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 9,0 9,1 9,0 

Vind je de regels duidelijk? 8,5 8,9 8,7 

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 9,1 9,1 9,3 

Vertelt je meester wat je goed of fout doet? 8,4 8,7 8,8 

Helpt je juf of meester goed als je dat nodig hebt? 8,7 9,0 9,1 

Welk rapportcijfer geef je de school? 8,1 8,3 8,1 
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USB Dongle 
Na het thuisonderwijs zat er bij het inleveren van één van de chromebooks  een 
usb-dongle in voor een draadloze muis. Zie foto. 
Wie mist deze? 

 
Rapport 
Vandaag ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport. Dit eerste rapport van het 
schooljaar geeft de ontwikkeling van uw kind weer. Dit is een totaalbeeld van het gehele schooljaar.  
 
IEP talentenkaart 
Bij het rapport vindt u de IEP-talentenkaart van uw kind. In de bijlage vindt u de leeswijzer van deze 
talentenkaart. 

 

Hartelijke groet, 

Cindy van Kuijeren en Dennis Burger 

Directie IKC Spoorbuurt 
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