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Onze school heeft van alle leerlingen (groep 7 en 8), ouders en leerkrachten een dikke 8,5 als rapportcijfer
gekregen. Dat voelt als een mooi compliment! Daar zetten we ons graag weer verder voor in!
M.n. de kwaliteit van onze onderwijszorg, de structuur die geboden wordt op school, de communicatie tussen
ouders en leerkrachten en directie worden als zeer positief beoordeeld door de respondenten.
Het is fijn te merken dat de zaken die twee jaar geleden als verbeterpunt zijn opgepakt, door zowel leerlingen,
ouders als team ook zijn opgemerkt en positief worden gewaardeerd!
* De manier waarop we leerlingen betrekken bij hun eigen ontwikkeling en zijn gestart met het voeren
van doelgesprekken met kind, ouders en leerkracht sámen.
* De keuze voor de thematische methode alles-in-1 met alles-apart, passend bij onze visie “Veel,
veelzijdig en met veel plezier leren”
* De wijze waarop leerlingen hun steentje kunnen bijdragen aan het verbeteren van onze school
d.m.v. de kinderideeënbus en de kindervergaderingen.
Desalniettemin zijn er uit het onderzoek ook een paar ontwikkelpunten naar voren gekomen, waarmee we in
elk geval aan de slag gaan:
 Informatie over de interne contactpersoon van onze school, juffrouw Yvonne, en haar taken. In een
van de volgende info’s zal zij hierover een stukje verzorgen.
 Uit het onderzoek blijkt dat de klachtenregeling niet bij iedereen bekend is. Het
is ons niet duidelijk of het voor u gaat om het paraat hebben van de inhoud
ervan of om de vindplaats. Door alle positieve opmerkingen en hoge
waarderingen van de verschillende items én het feit dat we zelden klachten
krijgen, gaan we van het eerste uit. Voor de duidelijkheid noemen we toch ook
even waar de regeling is te vinden, nl. in de kalender/schoolgids die u aan het
begin van het schooljaar heeft ontvangen.
 Een aantal ouders hebben te kennen gegeven het gebouw gedateerd en vol te
vinden en de toiletten niet fris. (De leerlingen zijn daarentegen meer tevreden over de inrichting van
het gebouw dan twee jaar geleden)
Samen met Eenbes Basisonderwijs wordt op dit moment gezocht naar (financiële) mogelijkheden om
de renovatie van de toiletgroepen naar voren te halen in het onderhoudsprogramma. We kunnen daar
op dit moment echter nog geen toezeggingen over doen omdat het een grote impact heeft op de
totale begroting. We hopen u hierover meer te kunnen vertellen in de volgende infobrief.
Het leerlingaantal is de laatste jaren inderdaad flink gegroeid, maar was ook nodig om onze
organisatie gezond te houden. Voor de nabije toekomst zien we nog een kleine groei, omdat een
bijzonder kleine groep 8 in juli onze school gaat verlaten. Daarna zal het leerlingaantal volgens de
prognoses stabiliseren.

