
 

Maandinfo maart 2019 
 

  
 
 4 studiedag 
 8 juffendag Middenbouw 
13 landelijke Montessori open dag 
22 BOM-theater groep Mannie, Maud/Daleen, Sedef 
 
 
Carnaval 
Ook dit jaar was het carnavalsfeest weer een groot succes. Dank aan de ouders van 
de OC die dit weer zo goed hebben geregeld!  
 
Studiedag - 4 maart 
Deze studiedag, op de maandag na de voorjaarsvakantie, gaan wij gebruiken voor 
de evaluatie van alle toetsgegevens. Schoolbreed analyseren wij de resultaten en 
kijken wij naar de ontwikkelingen. Naar aanleiding hiervan maken wij nieuwe keuzes 
voor het komende halfjaar. 
 
Juffendag - 8 maart  
De leerkrachten van de middenbouw hebben besloten de juffendag naar voren te 
halen, omdat Elles in juni met zwangerschapsverlof is. Het is voor de kinderen fijn als 
deze dag met de échte juffen wordt gevierd. De feestdag wordt daarom op vrijdag 
8 maart gehouden. 
 
Landelijke Montessori open dag – 13 maart 
Dit jaar doen we weer mee aan de Landelijke Montessori open dag. Wij houden die 
ochtend open huis van 8.40 tot 10.00 uur. Het open huis biedt u als ouder een unieke 
kans om de school in bedrijf te zien. U mag gerust iemand meenemen, die ook 
geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van een montessoriklas. Wij hopen ook dit jaar 
op veel belangstellenden. 

BOM-theater – 22 maart 
Het derde BOM-theater van dit schooljaar wordt gepresenteerd door de klassen van 
Mannie, Maud/Daleen en Sedef. Op vrijdag 22 maart begint het theater om 10.30 
uur. Ouders zijn van harte welkom.  
 
Zwangerschapsverloven 
Deze maand gaan drie leerkrachten met zwangerschapsverlof; Linda Kapteijn, 
Sedef Cakir en Elles van der Wal. Gelukkig hebben we voor alledrie goede 
vervanging kunnen regelen ; dat is best bijzonder in een tijd met zoveel krapte op de 
arbeidsmarkt. In de bijlage stelt Anne-Fleur van der Weide, de vervangster voor Linda 
Kapteijn, zich aan u voor. De andere twee vervangsters zullen zich in de loop van de 
maand maart aan u voorstellen.  
 
 
 
 
   



 

Uitslag tevredenheidsenquête 
Eind november is er een enquête uitgezet onder ouders, leerlingen (6 t/m 8) en 
leerkrachten. Deze enquête heeft als doel om de tevredenheid te meten en te 
kijken naar de verbeterpunten van de school. Van de ouders heeft 45% gereageerd, 
dat is een voldoende percentage om een representatief beeld te geven.  
De enquête bestond voor de leerkrachten en ouders  uit 11 onderdelen, voor de 
leerlingen uit 8 onderdelen: 
 

● Kwaliteitszorg 
● Leerstofaanbod 
● Leertijd 
● Pedagogisch handelen 
● Didactisch handelen 
● Schoolklimaat 
● Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 
● Ondersteuning leerlingen 
● Opbrengsten 
● Integraal personeelsbeleid 
● Sociale veiligheid 

 
De waardering van de leerlingen op de 8 onderdelen was voldoende tot goed. Zo 
ook de waardering van de leerkrachten, die lag zelfs nog iets hoger. De ouders 
scoren 8 van de 11 onderdelen voldoende tot goed. Op 3 onderdelen scoren we 
matig, dat zijn: zorg en begeleiding, kwaliteitszorg en opbrengsten.  
 
Bij het onderdeel Zorg en begeleiding is de uitslag enigszins vertekend, omdat een 
groot percentage “geen mening/weet niet” heeft ingevuld (vaak 46%). Bijna de 
helft van de ondervraagden heeft hier dus geen mening over of geen ervaring mee. 
 
Met de MR hebben we de enquête besproken, en gekeken naar de verbeterpunten 
van de school. De drie punten die wij als school willen verbeteren zijn: Zorg en 
begeleiding, Opbrengsten en Kwaliteitszorg.  
 

● De MR heeft voorgesteld een avond te organiseren waarin we met ouders in 
gesprek gaan over de Zorg en begeleiding. We willen graag van ouders 
weten hoe zij geïnformeerd zouden willen worden en wat wij kunnen 
verbeteren in de communicatie over zorg en opbrengsten? Samen met de mr 
gaan we deze avond organiseren. U krijgt hiervoor een uitnodiging zodra de 
datum bekend is. 
 

● Een ander speerpunt is de Kwaliteitszorg. Naar aanleiding van de vorige 
tevredenheidspeiling zijn er punten aangepakt m.b.t. communicatie en 
inhoud. Dit wordt nog niet voldoende gewaardeerd. Hoe willen ouders graag 
geïnformeerd worden? Deze vraag leggen we bij de MR neer om te 
onderzoeken.  

   



 

 
 
Luizen 
Elke woensdag na de vakantie is er luizencontrole. Met dank aan de luizenmoeders!   
Op het moment dat er levende luizen bij een kind ontdekt worden, zullen wij de 
ouders direct inlichten en hen vragen hun kind op te komen halen om te 
behandelen.   
Ook de ouders van kinderen met neten worden door ons gebeld met de vraag het 
kind na schooltijd (nog een keer) te behandelen.  
 
Het behandelen van luizen omvat meer dan alleen het haar 
van uw kind wassen met luizenshampoo of –lotion.  
Kammen is een essentieel onderdeel van een goede 
hoofdluisbehandeling. Het verwijderen van de eitjes, ook wel 
neten genoemd, is een lastig karwei omdat deze met een 
sterke lijmstof aan de haren zitten vastgekleefd. Met een 
netenkam (kam met metalen tanden)  kun je de neten en de 
luizen uit de haren kammen. Verwijder de neten niet met de 
stofkam met plastic tanden en is hier niet geschikt voor. 
 


