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Mededelingen vanuit de directie 

 

De highlights uit het verslag van de inspectie:. 

Wat gaat goed?  
We hebben geconstateerd dat de leerkrachten in hoge mate eigenaarschap ervaren bij de 
ontwikkeling van de onderwijskwaliteit en dat de betrokkenheid groot is. Een voorbeeld 
hiervan is het ontwikkelingsproces bij het groepsdoorbrekend werken bij technisch lezen. 
Ook zien wij dat de leraren de verbeterpunten in de onderwijskwaliteit goed in beeld hebben. 
Een sterk punt is de wijze waarop de leraren zich bekwamen in het geven van feedback en 
de manier waarop zij daarop reflecteren.  
Wat kan beter?  
Omdat in de afgelopen jaren veel wisselingen in het team zijn geweest is het van belang om 
de kwaliteitsverbeteringen in het onderwijs tegelijkertijd te continueren en te borgen. 
Bovendien kan de analyse op basis van de schoolresultaten en de te behalen school-, 
groeps- en leerlingdoelen worden verdiept teneinde de verbetering van onderwijsresultaten 
mogelijk te maken. Daarbij kan er meer focus aangebracht worden in de hoeveelheid van 
kwaliteitsgegevens en analyses die de school ter beschikking heeft. Ook ten aanzien van de 
kwaliteit en differentiatie van de instructie binnen de onderwijstijd kunnen nog stappen 
worden gezet.  
Wat moet beter? We hebben geconstateerd dat de informatieverstrekking omtrent de 
(vrijwilligheid van de) ouderbijdrage in de schoolgids voor ouders verwarrend kan zijn (art. 
13, lid 3, WPO). De school is gevraagd dit nogmaals na te gaan en daar waar nodig te 
herzien. Het bestuur ontvangt hiervoor een herstelopdracht.  
 
Het volledige rapport is over een aantal weken in te zien op de site van de inspectie. We 
hebben in de schoolgids de informatie aangepast over de vrijwillige ouderbijdrage. Dit zullen 
we met de MR bespreken en vervolgens zal de herziene versie van de schoolgids op de 
website van de school geplaatst worden. 
 

 

 



 

STAKING 30 + 31 JANUARI 

 

Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari is onze school gesloten wegens de landelijke 
onderwijsstaking. Alle teamleden van onze school hebben aangegeven achter deze staking 
te staan. Onze onderwijsstichting ondersteunt de uitgangspunten dat er voor het onderwijs 
meer nodig is, maar de staking als middel niet: wij krijgen deze stakingsdagen dan ook niet 
doorbetaald. 
Toch staken wij. Waarom doen we dat? 

 
Wij staken voor onze leerlingen, voor ons onderwijs, voor de toekomst van ons land. De 
kwaliteit van ons basisonderwijs staat zwaar onder druk. Het is crisis. In 2020 hebben 
55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas, dit loopt op naar bijna 
100.000 leerlingen in 2025 en bijna 240.000 leerlingen in 2028. Het lerarentekort is enorm 
en ontregelt scholen. Structurele investeringen zijn nodig zodat het onderwijs weer een 
aantrekkelijke sector wordt om in te werken. Als deze structurele investeringen uitblijven zijn 
de gevolgen enorm. Steeds vaker zullen er onbevoegden voor de klas worden gezet, 
klassen naar huis worden gestuurd, vierdaagse schoolweken worden ingevoerd of – in het 
ergste geval – scholen moeten sluiten.  
Het lerarentekort slaat het hardst neer bij leerlingen die de meeste ondersteuning nodig 
hebben. Het wordt onmogelijk om alle leerlingen goed onderwijs te blijven bieden. De 
ongelijkheid tussen groepen leerlingen groeit. Het aantal particuliere scholen groeit, meer 
scholen vragen een torenhoge ouderbijdrage, ouders kiezen steeds vaker voor betaalde 
bijles. De werkdruk van het onderwijspersoneel is een continue zorg. Mede door het 
lerarentekort blijft de werkdruk oplopen en kampt het onderwijspersoneel met een hoog 
percentage burn-outs. De klassen zitten te vol. Met de werkdrukgelden nemen schoolteams 
gerichte maatregelen om de werkdruk te verminderen. Tegelijkertijd maakt het lerarentekort 
de inzet van deze werkdrukgelden lastig, want hoe kun je een extra leraar in dienst nemen, 
als die niet te vinden is?  

 
 
Is geld de enige oplossing? Geld is in ieder geval een belangrijk aspect van de oplossing. 
Om het beroep van leraar, schoolleider/-directeur en onderwijsassistent aantrekkelijk te 

 



 

maken moet er echt structureel geld bij. Een goed salaris is belangrijk. Daarnaast samen 
met de teams kijken naar verlaging van de werkdruk, onder meer door meer handen in de 
klas en kleinere groepen, meer tijd voor voorbereiding en minder administratieve last. Het 
kan niet zo zijn dat de problemen blijven groeien, maar dat de politiek weigert te investeren 
in het onderwijs. 
 

STUDIEDAG 3 FEBRUARI 

 

De studiedag van 3 februari zal in het teken staan van de analyse van de CITO-toetsen en 
er zal een scholing zijn over “TOS” = TaalOntwikkelingsStoornis.  
Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit 
betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft 
bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en 
spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. 

 

OPEN SCHOOLMIDDAG 10 MAART 

 

Op dinsdag 10  maart houden we een Open Schoolmiddag van 14.00 uur tot 17.30 uur. 
Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen in onze school. Ook ouders van kinderen 
die komend schooljaar 4 jaar worden willen we hiervoor speciaal uitnodigen. Het is mogelijk 
om tijdens deze middag jullie kind aan te melden. 
Natuurlijk is er voor deze ouders altijd de mogelijkheid om ook op een ander tijdstip een 
kijkje te komen nemen. Maak hiervoor dan even een afspraak. 
 
Loop gerust binnen op maandag 16 maart!! 

 

 

 

 



 

OPROEP WERKGROEP SPEELPLAATS 

 
Wie wil er met ons meedenken over de herinrichting van de speelplaats? Geef je naam voor 
6 februari door aan juf Bianca (groep 5/6). Er zal dan nog voor de carnaval een eerste 
bijeenkomst gepland worden (na schooltijd). 

 

MIJN RAPPORTFOLIO 

 
De ouders van leerlingen die sinds dit schooljaar op onze school zitten krijgen binnenkort 
een link gestuurd voor Mijn Rapportfolio. Hoe meldt u zich aan voor ‘ Mijn Rapportfolio’ 

1. Ga naar: https://portaal.mijnrapportfolio.nl 
2. Klik op eerste keer inloggen: 
3. Vul hier het email adres in dat bekend is bij ons op school. Waar u dus de nieuwsbrief 
op ontvangt. 
4. U krijgt een email met link. Deze link moet u binnen 3 uur gebruiken anders vervalt 
deze. Op dat moment bent u gekoppeld aan uw kind(eren). 
Tevens is er een app beschikbaar om het rapportfolio op uw telefoon te bekijken. 
Uw mailadres is tevens uw gebruikersnaam. 
5. Het onderdeel: “Zo werk in” en “Documenten” is ingevuld. 

 

Mijn Rapportfolio kunnen jullie inzien voor de kind-oudergesprekken die van 17 t/m 20 
februari zijn voor groep 1 t/m 8. 

 

 

 

 

 



 

CARNAVAL 

 
Vrijdag 21 februari vieren we Carnaval op school .De kinderen mogen dan natuurlijk leuk 
verkleed naar school komen.  
We zullen dit jaar een rondje maken in optocht door een paar straten rond de school. Rond 
9.30u vertrekt de stoet.Elke groep zal met het thema: "Veer make lol" iets leuks uitbeelden.  
De gekozen prins of prinses van de school gaat natuurlijk op een ludieke wijze voorop.  
Na de optocht wordt er in de hal van de school verder gehost en gesprongen en gekeken 
naar kinderen die willen optreden.  
Ook zal de " Vastelaovesvereniging De Aester Sjaelen Uul "voor de middaglunch een 
bezoek brengen aan onze school.  

 
Na  dit dit bezoek gaan alle leerlingen met de leerkracht verder met een programma in de 
klas waaronder het opeten van de eigen meegebrachte lunch.  
Tot aan de lunch zijn alle ouders, opa's oma's etc. van harte welkom in de hal om er samen 
een gezellige morgen van te maken.  
De schooltijden deze dag zijn van 8.30u tot 13.30u 
We hopen jullie allemaal te zien in natuurlijk een prachtige outfit! 

 

LETTERSPEL-MIDDAG GROEP 3/4  

 
Atjes AU hadden ze geleerd 

Bij groep 3/4 op school 
Cijfers waren nu ook al bekend 

Dat moest dus wel gevierd worden 
En dat deden ze met een speurtocht 

Fantastisch was het!! 
Groepjes werden er gemaakt van 2 kinderen 

Hilde had het er maar druk mee 
In de hal en zaal hingen allerlei opdrachten 

Je moest per groep alle 18 vragen beantwoorden 
Kijken naar het plaatje en dan invullen 

Lopend en zoekend door de school 
Maar ze moesten zachtjes doen 

Nog even snel een paar letters vinden 
Opschrijven gauw, anders hadden ze verloren 

Plotseling was de tijd voorbij 
Quiz was goed verlopen 

 



 

Retour naar de klas 
Samen gingen ze alle antwoorden na 

Toen kregen ze ranja en lekkere letterkoekjes 
Uit die vele letters konden ze weer woorden maken 
Vervolgens werden er nog leuke spelletjes gespeeld 

Wat een gezellige middag was het!! 
X-aantal kinderen gaven het een duim omhoog 
Yes, de uitreiking van het certificaat was een feit 

Zo kregen alle kinderen van groep 3 hun Letterdiploma 
 

  
 Gedicht is gemaakt door de mama van Jayden uit groep 3. Bedankt Sandra!  
 
   

Verkeersmededelingen 

 
Voorrang, wanneer wel en wanneer niet? 
Verkeer van rechts heeft voorrang. Een belangrijke vuistregel, toch zijn er ook een aantal 
uitzonderingen. En hoe zit het eigenlijk met voorrang op een rotonde, of tijdens het in- en uitvoegen? 
Wij leggen het uit. 
1. Verkeer van rechts:De hoofdregel is: bestuurders van rechts hebben voorrang. Denk bijvoorbeeld 
aan een kruising. Die voorrang geldt overigens alleen als er geen andere verkeerstekens, zoals 
voorrangsborden of haaientanden staan. Fietsers hebben ook voorrang van rechts, voor voetgangers 
geldt dit niet, omdat zij geen bestuurders zijn. Rijd je op een onverharde weg, dan moet je voorrang 
geven aan bestuurders op de verharde weg. 
2. Uitrit verlaten: Verlaat je een uitrit, dan moet je al het overige verkeer (dus ook voetgangers) voor 
laten gaan. Lastig is dat een uitrit niet altijd goed te herkennen is. Je kunt een uitrit al snel verwarren 
met een gewone zijweg. Hoe herken je er een? Meestal lopen de tegels van de stoep door en zijn er 
geen bochten naar de zijweg. Dan geldt: wie van een uitrit komt, moet al het verkeer voor laten gaan. 
Dus ook voetgangers. Als het verhoogde deel niet pal tegen de weg maar ín de zijweg ligt, is er 
sprake van een gewone zijweg. Verkeer van rechts heeft dan voorrang. 
3. De rotonde:Een eenduidige voorrangsregel voor alle rotondes is er niet. Voorrang op een rotonde 
wordt aangegeven door een verkeersbord of haaientanden. Is dat niet het geval, dan heeft het 
verkeer van rechts voorrang. Nader je een rotonde en is de voorrang door een verkeersteken 
aangegeven? Dan moet je bestuurders die op de rotonde rijden voorrang geven. 
Wil je de rotonde verlaten, dan moet je verkeer dat op de rotonde blijft voor laten gaan. Dat geldt ook 
voor fietsers en voetgangers. 

 



 

Rotondes maken het qua voorrang knap lastig. Er zijn namelijk nogal wat uitzonderingen op de 
voorrangsregels en dan zijn er ook meerdere soorten rotondes. Daarom het advies: let op de 
verkeersborden, die tellen! 
4. Doorgaande weg: Blijf je op de doorgaande weg, dan moet het andere verkeer jou voor laten 
gaan. Rechtdoor rijden is namelijk geen bijzondere verrichting, zoals afslaan, stilstaan, parkeren, 
achteruit rijden of invoegen. Bestuurders die bijzondere verrichtingen doen, mogen niemand hinderen 
en moeten daarom altijd het overige verkeer voor laten gaan. Recht zo die gaat dus 
5. Weven 
'Weven’ (in- en uitvoegen) is qua voorrang niet duidelijk geregeld. In- en uitvoegen zijn allebei 
bijzondere verrichtingen: ze moeten elkaar voor laten gaan; er is dus geen rangorde! Dat maakt het 
een beleefdheidskwestie en dat is lastig. Wat kun je aanhouden? In- en uitvoegers moeten het 
verkeer op de andere rijstrook voor laten gaan. Meestal gaat de uitvoeger eerst, omdat die een 
hogere snelheid heeft. 
6. Afbuigende weg:De doorgaande weg gaat de bocht om naar links. In de praktijk wil dit nog wel 
eens voor lastige situaties zorgen. Het onderbord geeft aan hoe de voorrangsweg loopt en wie 
voorrang heeft. Iedereen is dit bord vast wel eens tegen gekomen. Gebruik je richtingaanwijzer om 
ander verkeer duidelijk te maken wat je gaat doen. Als je de voorrangsweg verlaat naar rechts, dan 
moet je richting aangeven. Volg je de voorrangsweg (bocht naar links) dan is het niet verplicht, maar 
wel duidelijk voor de andere verkeersdeelnemers als je je richtingaanwijzer gebruikt. 
7.Voorrang & voor laten gaan: Voorrang is in de wet geregeld en dus is het een verkeersregel. Je 
geeft het aan en krijgt het van overige bestuurders, zoals een fietser, brommer, motor of auto. Voor 
laten gaan geldt voor alle verkeersdeelnemers, dus ook voetgangers moet je voor laten gaan. Ook dat 
is wettelijk bepaald. Denk bijvoorbeeld aan een zebrapad of verkeer dat afslaat. Voetgangers zijn 
vaak een vreemde eend in de wereld van de voorrangsregels, omdat ze geen bestuurders zijn. Goed 
om te weten: voetgangers en fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Dus in geval van 
bijvoorbeeld een aanrijding of ongeval ben je als bestuurder (bijna) altijd aansprakelijk. 
  
Voor meer informatie kijk op https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/voorrang 
 
 

Agenda januari/februari 

 

30 + 31 januari: Onderwijsstaking: school gesloten 

3 februari: Studiedag team 

4 februari: MR-vergadering 19.30 uur 

11 februari: OV-bijeenkomst 19.30 uur 

14 februari: Groep 3/4 VRIJ 

17 februari: Groep 1/2 VRIJ  

17 t/m 20 februari: Kind -oudergesprekken 1 t/m 7 + schooladviesgesprekken groep 8 

21 februari: Carnaval op school alle groepen: schooltijden 8.30-13.30 uur. 

 

 

https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/voorrang
https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/voorrang


 

 

 

 



 

 

 

Rowi, Hilde, Bianca, Nicolette, Marlou, Dily, Liesbeth 

 


