
Nieuwsflits 21 april 2022
Oudertevredenheidspeiling 2022
De tevredenheidspeiling over dit schooljaar is afgesloten. Uiteindelijk hebben 155 gezinnen de

peiling ingevuld. Waarvoor uw hartelijke dank. Dit is een ruime meerderheid, waardoor de peiling

ook valide is te noemen. We zijn trots op de resultaten, omdat deze mooi stabiel zijn. Tegelijkertijd

zien we ruimte voor verbetering en zullen we de resultaten evalueren en bespreken binnen het team

en de mr om te komen tot verbeteringen op de onderdelen waar ruimte voor groei zit. Dit zullen we

ook met u delen. Dank voor uw medewerking.
Afnameperiode maart 2022

Vraag 2018 2019 2020 2021 2022
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 7,7 8,2 8,6 8,6 8,6
Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 7,5 8,0 8,1 8,1 8,0
Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de
school?

6,7 7,3 7,9 8,1 8,1

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers
van de school?

7,1 7,6 8,4 8,0 8,1

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 7,1 7,3 8,1 8,2 8,2
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar
niveau?

7,0 7,0 7,7 7,8 7,7

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich
maximaal te ontwikkelen?

6,6 7,0 7,7 7,9 7,9

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de
leerkrachten?

7,1 7,7 8,2 8,2 8,2

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over
wat er op school gebeurt?

7,6 7,8 8,2 8,4 8,4

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw
kind?

6,4 6,9 7,4 7,4 7,5

Welk rapportcijfer geeft u de school? 7,2 7,7 8,0 8,2 8,0

Deelnamepercentage: 80%  (155 gezinnen) (= valide)

Kinderen op het plein
Door de groei van het aantal kinderen in de bso zijn er na schooltijd steeds meer kinderen van de bso

op het plein. Aangezien dit onder verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers valt is het

niet goed werkbaar als er ook andere kinderen na schooltijd op het plein zijn. Ook moeten de

pedagogisch medewerkers zorg dragen voor de veiligheid van alle kinderen die aan de BSO

deelnemen.

Met ingang van aanstaande maandag, 27 april, is het plein tijdens openingstijden van de BSO



(14.00 - 18.15 uur) alleen beschikbaar voor de kinderen van de BSO en voor kinderen die deelnemen

aan georganiseerde naschoolse activiteiten. Op deze manier blijft er voor de pedagogisch

medewerkers overzicht en kunnen de activiteiten ook plaats vinden. We verzoeken de andere

kinderen na schooltijd het plein direct te verlaten. Alvast dank voor uw medewerking.

Leerlingtevredenheidspeiling 2022
De leerlingtevredenheidspeiling over dit schooljaar is afgesloten.  De peiling wordt jaarlijks gehouden

onder alle leerlingen van groep 6 t/m 8. We zijn blij met de groei op de punten waar de leerkracht bij

betrokken is. Wel zien we dat de kinderen kritisch zijn over hun eigen groep, hoe ze het op school

vinden en over wat ze leren op school. Deze punten zullen ook onderdeel zijn van gesprekken met

leerlingen uit deze drie groepen dat na de meivakantie zal plaatsvinden om ze te bekijken wat er

volgens de kinderen beter kan. Deze resultaten zullen we ook bespreken met team en mr en delen

via de nieuwsflits hoe we hier verder mee omgaan.

Vraag 2019 2020 2021 2022
Hoe vind je het op school? 7,6 7,5 7,5 7,1
Hebben jullie een leuke klas? 6,5 6,6 6,8 6,4
Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te
gaan?

7,6 7,4 7,4 7,2

Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 9,0 9,1 9,0 8,7
Vind je de regels duidelijk? 8,5 8,9 8,7 8,9
Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 9,1 9,1 9,3 9,3
Vertelt je meester wat je goed of fout doet? 8,4 8,7 8,8 9,0
Helpt je juf of meester goed als je dat nodig hebt? 8,7 9,0 9,1 9,3
Welk rapportcijfer geef je de school? 8,1 8,3 8,1 8,0

Oranjevereniging Kleine Sluis e.o. Anna Paulowna

Programma Koningsdag 27 april.

De afgelopen 2 jaar zijn er door de coronamaatregelen geen activiteiten geweest.

Nu alle beperkingen zijn opgeheven wil de Oranjevereniging Kleine Sluis weer enkele

activiteiten starten op Koningsdag, 27 april.

Het programma:

09.30 uur: start van de kindervrijmarkt op het binnenplein van het winkelcentrum

Molensluis. Deze markt is alleen voor kinderen van de basisschool waar ze hun eigen

spulletjes kunnen verkopen. Andere verkopers worden geweerd. Opbouw vanaf 08.00 uur

en niet eerder. De markt duurt tot 12.30 uur.



14.00 uur: fietspuzzel rit voor het hele gezin met als motto “een rondje Kleine Sluis” met

interessante vragen en opdrachten om zo uw omgeving te leren kennen. Deelname is op

eigen risico.

Wij mailen u, enkele dagen van te voren, de route toe als u een mail stuurt naar

één de volgende mailadressen:

cgj_dijkhuizen@ quicknet.nl ; g.veenstra@quicknet.nl of jwp.vantongerlo@quicknet.nl

U kunt eventueel ook een route ophalen tijdens de kindervrijmarkt.

Wij zien u graag op Koningsdag 27 april.

Kopkrant Passend onderwijs
De nieuwe editie van de Kopkrant is uit, de krant die u informeert over passend onderwijs in onze

regio. De Kopkrant wordt uitgegeven door het Samenwerkingsverband. In deze editie vindt u ook een

artikel over de reis naar Finland waar Gwenda Rwazo en Dennis Burger aan deelnemen. U vindt de

Kopkrant hier.

Hartelijke groet, Dennis Burger, Directeur IKC Spoorbuurt

https://issuu.com/swvkopvannhpo/docs/kopkrant_23_april_2022_1-1

