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    NIEUWSBRIEF 

Juni/ Juli 2014 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Inmiddels zijn de voortgangs-

gesprekken in volle gang en zijn de schoolverlaters druk bezig met het instuderen van de 

musical.  

Het team, en met name de intern begeleiders zijn op dit moment bezig met het maken van 

de nieuwe groepssamenstelling voor schooljaar 2013-2014.  

Niet alleen in de groepssamenstelling zullen er veranderingen plaatsvinden, ook de 

samenstelling van het team is aan veranderingen onderhevig. Enkele collega’s gaan ons 

helaas verlaten en ook zullen we afscheid moeten nemen van collega’s die gedurende 

langere tijd op de Schilderspoort gewerkt hebben in verband met vervanging. 

In deze nieuwsbrief vindt u, zoals gebruikelijk, een korte terugblik over de afgelopen periode 

en de planning van de laatste twee schoolweken Daarnaast kunt u de uislag van de Ouder- 

enquête lezen en vindt u alvast het vakantierooster van schooljaar 2014-2015. 

 

Korte terugblik 

 De schoolfotograaf, die in april op school geweest is voor het maken van individuele 
foto’s en groepsfoto’s, is afgelopen week weer hier geweest. Er zijn foto’s gemaakt van 
de kinderen die vorige keer afwezig waren. De bestellingen van de foto’s loopt volledig 
buiten school om. 

 Een grote groep leerlingen heeft in april zijn of haar zwemdiploma kunnen halen. Er werd 
zowel voor A-, B- als voor C-diploma’s gezwommen. Gelukkig kunnen we ook volgend 
schooljaar weer zwemles organiseren voor twee groepen uit benedenbouw 2 én die 
leerlingen uit benedenbouw 2 of bovenbouw die nog geen zwemdiploma hebben. De 
samenwerking en het overleg met het zwembadpersoneel werd afgelopen schooljaar 
geïntensiveerd. Alle leerlingen werden individueel doorgesproken. Dit resulteerde in een 
betere afstemming en in mooie resultaten van de kinderen. Ook volgend jaar zal er 
regelmatig overleg met het zwembadpersoneel op de agenda staan.  

 Alle schoolreizen en het schoolkamp zijn inmiddels weer achter de rug. De kinderen 
hebben zich uitstekend vermaakt en alle uitstapjes zijn prima verlopen!  
 
 

Planning juni activiteiten 

 In de week van 30 juni vinden de laatste groepsbesprekingen plaats. Tijdens deze 

besprekingen, waarbij de groepsleraar, de intern begeleider en de teamleider aanwezig 

zijn, wordt van elk kind bekeken welke ontwikkeling hij of zij heeft doorgemaakt. Deze 

ontwikkeling wordt afgezet tegen het ontwikkelingsperspectief dat, bij leerlingen in de 

leeftijd vanaf begin groep 5, is vastgesteld. Tevens worden de doelen voor elk leerling 

voor de verschillende vakgebieden besproken. 
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 Zoals u weet wordt er binnen de Schilderspoort elk jaar een nieuwe groepsindeling 

gemaakt. Ook nu wordt er weer hard gewerkt om alle 235 zittende leerlingen én  de 34 

nieuwe leerlingen die in augustus starten op een goede manier over de verschillende 

groepen te verdelen. Op maandag 7 juli krijgen alle leerlingen te horen bij welke 

leerkracht en in welke groep zij na de zomervakantie zullen starten. Deze informatie zal 

op diezelfde dag middels een brief  aan u worden doorgegeven. 

 Op dinsdagmiddag 8 juli gaan alle leerlingen, zittende én nieuwe leerlingen, naar hun 

nieuwe groep. De kinderen kunnen die middag kennismaken met elkaar en met de 

nieuwe leerkrachten. 

 Op donderdagochtend 10 juli gaan alle leerlingen, met uitzondering van de drie 

kleutergroepen, naar het Musiater om daar te gaan genieten van de musical van de 

schoolverlaters. 

 Donderdagavond 10 juli wordt opnieuw de musical uitgevoerd in het Musiater. Deze 
keer voor alle ouders en gelukkig mag ook het hele team meegenieten van dit 
spetterende optreden. Tijdens deze avond zullen we helaas afscheid moeten nemen van 
een grote groep leerlingen. We hopen dat het in het vervolgonderwijs goed met hen zal 
gaan en wensen iedereen veel geluk en een mooie toekomst! Alle ouders van deze 
leerlingen willen we bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen! 

 

 

Ouderenquête 

Ondanks herhaalde oproepen tot het invullen van de ouderenquête is het aantal deelnemers 

zeer gering gebleven. Slechts 32% van alle ouders vulde de enquête in. Dit betekent dan 

ook dat we voorzichtig met de conclusies uit deze enquête moeten omgaan. 

Toch willen we u de uitslag niet onthouden en hebben we gemeend enkele actiepunten op te 

moeten nemen in de jaarplanning van schooljaar 2014-2015. 

Hieronder vindt u een korte weergave van de uitslag. Per onderdeel kunt u lezen welke 

actiepunten hieruit naar voren zijn gekomen. 

Als norm hebben we een score van 3,00 gehanteerd op een schaal van 1-4. Alle scores 

lager dan 3,00 worden als onvoldoende beschouwd. Ook een voldoende score kan voor ons 

echter betekenen dat er actiepunten uit naar voren komen, om op die wijze de zorg en 

begeleiding van uw kind nog verder te optimaliseren 

Beoordeelde thema’s en bijbehorende actiepunten: 

 

Kwaliteitszorg   score 2,90 

Bij de verbetering van kwaliteit op de Schilderspoort vindt een cyclus van planning, 

uitvoering, evaluatie en bijstelling plaats. Jaarlijks worden verbeterthema’s vastgesteld en 

vinden verbetertrajecten en scholing plaats. Deze ontwikkelingen en verbetertrajecten 

worden niet voldoende met ouders gecommuniceerd. Tijdens de eerste Informatieavond, die 

in september zal plaatsvinden, zullen we op de hoogte brengen van de Jaarplanning voor 

schooljaar 2014-2015 op dit gebied. Vervolgens zult u in de Nieuwsbrief regelmatig 

informatie terug vinden over de ontwikkelingen, verbetertrajecten en de effecten daarvan. 
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Aanbod   score 3,14 

Komend schooljaar zal wederom het accent liggen op het verbeteren van het 

rekenonderwijs. Daarnaast zal het geven van boeiend onderwijs, rekening houdend met de 

kwaliteiten en talenten van de leerlingen, verder uitgediept worden. 

Tijd    score 3,20 

Hieruit zijn geen actiepunten naar voren gekomen.  

Pedagogisch handelen score 3,31 

We zijn blij met een hoge score op dit gebied. Toch is er naar ons idee aandacht nodig voor 

het stimuleren van positief gedrag en respectvol met elkaar omgaan. Met ingang van januari 

2015 zullen we dan ook aan de slag gaan met een verbetertraject: Schoolwide Positive 

Behavior genaamd. U zult hier te zijner tijd meer informatie over krijgen. 

Ook de specifieke benadering van en omgaan met kinderen met stoornissen in het autistisch 

spectrum en kinderen met hechtingsproblematiek zal, net zoals dit jaar, extra aandacht 

krijgen. 

Didactisch handelen  score 3,36 

Binnen dit thema zal met name het zogenaamde “directe instructiemodel” opnieuw aandacht 

krijgen. Ook de verbetering van het rekenonderwijs valt uiteraard onder dit thema.  

 

 

In bovenbouw 2 zullen de groepen komend schooljaar op een andere wijze ingedeeld 

worden. We zullen het verwachte uitstroomprofiel, oftewel ontwikkelingsperspectief, van elk 

kind als uitgangspunt nemen voor de samenstelling van de verschillende groepen. De 

ouders van de betreffende leerlingen zullen hierover verder geïnformeerd worden. 

Afstemming   score 3,35  

Hieruit zijn geen actiepunten naar voren gekomen.  

Actieve en zelfstandige  

rol van de leerlingen  score 3,29 

Komend schooljaar zal het geven van huiswerk een agendapunt zijn binnen de 

teamvergaderingen. We willen hierbij een duidelijke opbouw en schoolbede afspraken te 

aanzien van het geven van huiswerk.  

Schoolklimaat   score 3,22 

Het traject Schoolwide Positive Behavior  dat in januari 2014 van start gaat, is gericht op het 

creëren van een veilig en positief schoolklimaat waarin elke leerling optimaal kan profiteren 

van het geboden onderwijs. U zult hierover uiteraard verder geïnformeerd worden. 

Zorg en begeleiding  score 3,06 

Diverse ouders geven aan meer gehoord te willen worden. Dit lijkt tegenstrijdig met een 

respons van slechts 32% op de enquête. Ook wij vinden de mening van ouders belangrijk! 

Met ingang van schooljaar zullen we dan ook, naast het reeds bestaande Leerlingenpanel, 

opnieuw een Ouderpanel gaan opstarten. Aan het begin van volgend schooljaar zal hierover 

meer informatie gegeven worden en zal er een oproep tot deelname gedaan worden onder 

de ouders. 
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Aandachtspunt bij dit onderdeel is ook de communicatie met individuele ouders. Diverse 

ouders geven aan behoefte te hebben aan meer contact en een intensievere samenwerking. 

Deze behoefte is wederzijds en we zullen dan ook nadenken over de wijze waarop we aan 

deze behoefte kunnen voldoen. Hierbij willen we de mening van de Medezeggenschapsraad, 

Oudervereniging en Ouderpanel meenemen. 

Opbrengsten   score 2,95 

De afgelopen jaren is het thema Opbrengsten een vast onderdeel op onze Jaarplanning. Aan 

de hand van de verschillende verbetertrajecten willen we de opbrengsten van de leerlingen 

zo optimaal mogelijk maken. Inmiddels zien we bijvoorbeeld dat het rekenverbetertraject zijn 

vruchten begint af te werpen en ook het gemiddelde leesniveau is de afgelopen jaren 

gestegen. Aandachtspunt voor komend schooljaar is hierbij tevens de communicatie met 

ouders ten aanzien van de verbetertrajecten en de effecten daarvan. 

Integraal personeelsbeleid score 3,03 

Hieruit zijn geen actiepunten naar voren gekomen.  

Algemeen   score 3,16 

De ouders zijn over het algemeen tevreden over de Schilderspoort.  

Als meest positieve punt werd hierbij de grote betrokkenheid en het enthousiasme van de 

teamleden genoemd. Ook de warme sfeer en de open en positieve benadering komt hierbij 

duidelijk naar voren. Kinderen kunnen zichzelf zijn en er is aandacht voor hun kwaliteiten en 

talenten. 

Als verbeterpunt wordt door een aantal ouders de communicatie genoemd; ouders hebben 

behoefte aan meer  contact. Dit aspect is reeds in bovenstaande actiepunten opgenomen. 

Over het algemeen zijn we tevreden over de resultaten zoals die in de enquête naar voren 

komen en heeft de uitslag van de enquête onze, reeds bestaande, ideeën ten aanzien van 

verbeterpunten bevestigd.  

Toch willen we, gezien de geringe deelname, afwijken van de 2-jaarlijkse cyclus en ook 

volgend schooljaar een Ouderenquête afnemen. Alle ouders die deze enquête hebben 

ingevuld bedanken we voor de genomen moeite. Samen met alle ouders willen we immers 

de ontwikkeling van onze leerlingen zo optimaal mogelijk laten verlopen! 

 

Vakantierooster 2014-2015 

 

Studiedag team 19  september ‘14 

Studiedag team   1  oktober  

Herfstvakantie 20 oktober t/m 24  oktober  

Kerstvakantie 22  december t/m   2  januari ‘15 

Studiedag team 26  januari   

Voorjaarsvakantie 16  februari t/m 20  februari   

Goede Vrijdagen Pasen   3  april  t/m    6  april  

Koningsdag en studiedag 27  april t/m 28  april  

Meivakantie   4  mei t/m  15  mei 2 

Pinksteren 25  mei  

Teammiddag 19 juni  vanaf 14.00 uur 

Zomervakantie 20  juli t/m 28  augustus 
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We wensen iedereen alvast een fijne 

zomervakantie toe! 

Het team van de Schilderspoort 

 

 


