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                                             Hienwijzer 12 
Belangrijke data 
10 maart Biddag 

15 maart Start thema sport en bewegen 

17 maart MR vergadering 

18 maart Hienwijzer 13 

 

Studiedag 22 februari 

Maandag 22 februari hebben we met het team een fijne studiedag gehad. Helaas konden we niet 

fysiek met elkaar bijeen komen, maar hebben we er online een effectieve dag van gemaakt. We 

hebben verschillende onderwerpen met elkaar besproken.  

- Een terugblik naar de lockdown, het thuiswerken. Wat heeft deze tijd ons gebracht. 

- Het volgen van leerlingen. Binnen welke cyclus zetten we dit weg. 

- Vooruitkijken naar de formatie van 2021-2022 

- De uitslag van de ouder- en teamenquete van nov 2020 

Hieronder ziet u de input van het team op de vraag: 

 
Aan de hand van deze steekwoorden hebben we een mooi gesprek met elkaar gevoerd. 

 

 



   
 

 Hienwijzer schooljaar 2020 – 2021    Editie #12 
  

Uitslag enquêtelijsten 

De oudervragenlijst is door 24% van de ouders ingevuld. 

Deze ouders geven onze school gemiddeld een 7,4.  

Het team geeft de school gemiddeld een 7,7.  

We zijn er trots met deze ruim-voldoende en herkennen de 

punten die uit de lijsten naar voren komen. Met elkaar 

hebben we hier een prioritering uit gehaald van tops en 

actiepunten. 

 

Waar zijn we trots op:  

-Kanjertraining. Kinderen voelen zich fijn op school. 

-Er is een veilig gevoel in de klassen. 

-De begeleiding die wij kinderen bieden. 

-Bewegend leren en executieve functies 

-Didactisch (op leergebied) handelen. We bieden kinderen wat ze nodig hebben om te leren. 

-Onze structuur en organisatie gedurende de dag. Denk aan het rooster en de effectieve leertijd. 

 

Wat nemen we mee: 

-Informatiegesprekken met ouders 

-Algemene communicatie richting ouders, meer interactieve communicatie 

-De sfeer en een veilig gevoel op het plein. 

-Kanjertraining meer laten leven onder ouders 

-Opbrengsten van toetsen of kanjer vragenlijsten delen met het gehele team 

-Verdiepen in eigenaarschap en kindgesprekken voeren 

-Meer muziek en creativiteit in de school 

 

Bovenstaande punten nemen we mee bij het neerzetten van de doelen voor het komende 

schooljaar. Deze punten kunnen dus terug komen in het jaarplan 2021-2022 of zetten we verder 

weg in de tijd in het schoolplan 2022-2026. 

 

We willen alle ouders die de vragenlijst hebben ingevuld bedanken! 

 

 

Cito toetsen en ouder gesprekken 

Deze week zijn we begonnen met het afnemen van de citotoetsen. Dit zal nog een ruime week in 
beslag nemen. Op vrijdag 19 maart krijgt u de uitdraai van de citotoetsen van uw kind mee naar 
huis. 
Op 23, 24 en 25 maart zijn de oudergesprekken. Hiervoor krijgt u volgende week een link om in te 
tekenen. Op het gesprek bespreken we de voortgang in ontwikkeling en het welbevinden van uw 
kind(eren).  
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Haal en brengtijden 
We merken dat de ruime haal- en brengtijden veel onrust geven in het eerste en laatste halfuur 
van de dag. Dit vinden we zonde van de leertijd voor de kinderen. Hierdoor hebben we contact 
gezocht met de gemeente en zij hebben voor ons het hek van de Anna v Burenlaan open gedaan. 
Dit geeft ons de mogelijkheid om weer via 2 hekken op en van het plein te komen.  
 
Vanaf maandag 8 maart zal het brengen en halen als volgt gaan: 
 
Alle kinderen worden tussen 8.15-8.30u gebracht. 

- Gezinnen met een achternaam beginnend met een A t/m H komen via het hek aan de Anna 
v Burenlaan (huidige bibliotheek) 

- Gezinnen met een achternaam beginnend met een I t/m Z komen via het hek aan de 
Wilhelminalaan.  

Alle kinderen zijn om 14.00u uit. Uw kind komt weer uit het hek waar hij gebracht is. 
 
Houdt u er rekening mee dat u niet met uw auto voor het hek aan de Anna v Burenlaan kunt 
komen. Te voet of met de fiets kan dit wel. 
Op het moment dat de werkzaamheden bij de Emmalaan voorbij zijn. Zullen de gezinnen die nu 
binnen komen bij de Anna v Burenlaan, weer gewoon aan de Emmalaan binnen komen. 
 
 
 
Biddag 
Volgende week woensdag 10 maart is het Biddag. Deze dag zullen wij bidden voor zaken die een 
ieder belangrijk vindt. Verder besteden we aandacht aan het verhaal van Nehemia, de biddende 
bouwer. 
We zijn heel blij dat de dominee wederom een bijdrage zal leveren door middel van een filmpje. 
Hierin vertelt hij het verhaal van Nehemia. Iedere klas geeft verder zelf een invulling door middel 
van het zingen van liedjes, het maken van een puzzel of het uitvoeren van een opdracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


