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Schooljaar 2017-2018
Na zes weken vakantie, begonnen we afgelopen maandag schooljaar 2017-2018 met 182
kinderen in acht groepen. Nieuw als leerkracht zijn juf Roelie Kamps in groep 6 en juf Ellen Schuur
in groep 8. Beide leerkrachten veel plezier en succes op de Weiert.
Met ingang van afgelopen maandag zijn de volgende kinderen nieuw op school:
Twan Caspers (1 blauw), Jurre Jelies (1 blauw), Bram Kimmels (1
blauw), Joost Lanting (1 blauw), Jorn Mones (1 blauw), Noor Verkaik
(1 blauw), Lieke de Visser (1 blauw), Mohammad Abdulwahed (1
geel), Anna Barelds (1 geel), Lynn Steenge (1 geel), Jasper van
Keulen (3) en Vince van Loenen (5).
We wensen alle kinderen een erg fijne tijd op de Weiert.
Activiteitenkalender
Bij deze eerste nieuwsbrief ontvangt u ook de nieuwe activiteitenkalender. Nog niet alle activiteiten
staan er in. Als weer een datum bekend wordt, melden we dit in de nieuwsbrief. Op de website
wordt de kalender af en toe ververst.
Gymrooster
Groep 3: dinsdag- en donderdagmorgen
Groep 4: dinsdag- en vrijdagmorgen
Groep 5: dinsdagmorgen- en vrijdagmiddag
Groep 6: dinsdag- en vrijdagmiddag
Groep 7: dinsdagmorgen en donderdagmiddag
Groep 8: dinsdag- en donderdagmiddag
Vragenlijst veiligheid en welbevinden
In de laatste maanden van het vorige schooljaar konden ouders en kinderen (groep 5 t/m 8) een
vragenlijst invullen over veiligheid en welbevinden van leerlingen op school. De enquête kon
worden ingevuld tot 1 augustus en de uitslagen zijn bekend.
Bij de kinderen werden de uitslagen verdeeld over vier beleidsterreinen en bij de ouders over vijf.
Dit leverde bij ouders en kinderen een heel verschillend beeld op. De uitslagen liggen tussen 1 en
4, waarbij onder de drie als onvoldoende wordt gezien. Hieronder de resultaten:

Veiligheid 1 (gevoel van veiligheid)
Veiligheid 2 (school zorgt voor veiligheid)
Incidenten (school zorgt er voor dat er niet gepest, bedreigd, vernield wordt)
Welbevinden (op je gemak voelen, vriendjes hebben, plezier in school
Acties (school onderneemt actie bij pesten, problemen, enz)
Gemiddelde eindscore

Ouders
3,29
2,98
2,80
3,18
2,74
3,01

Kinderen
3,25
3,20
3,17
3,30
3,24

Ook de rapportcijfers die de kinderen en de ouders hebben gegeven, lopen vrij ver uit elkaar:
Ouders Kinderen
Ik ben tevreden over de veiligheid op school
6,7
7,8
Ik (mijn kind) vind(t) mijn (de) school een fijne school 7,0
7,5
Bovenstaande cijfers zijn in de laatste MR vergadering besproken en opvallend is dat de cijfers bij
kinderen en ouders zo ver uit elkaar liggen. Hoewel de eindresultaten wel voldoende zijn, willen we
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toch graag weten hoe dit komt. Eén van de redenen kan zijn dat de vragenlijst door alle kinderen is
ingevuld en bij de ouders door slechts 33%. Verder kunnen we slechts gissen naar de redenen.
De enquête was uiteraard anoniem, maar kunt u een toelichting geven over bovenstaande, dan
zouden we het erg fijn vinden als u dit zou willen doen. Dit kan via de mail, maar het liefst via een
afspraak met Roelof Jansen.
Ook komt een aantal vragen uit de vragenlijst op tafel tijdens de startgesprekken op 18 en 21
september (zie elders in deze nieuwsbrief).
In de MR vergadering van oktober zullen deze resultaten opnieuw op de agenda staan en willen
we jullie input betrekken bij keuzes om zaken eventueel anders aan te pakken of te organiseren.
Startgesprekken
Dit jaar hebben we in alle (behalve groep 8) groepen geen informatie avond, maar voeren we met
alle ouders een individueel startgesprek. Een startgesprek is een gesprek, waarin u als ouder(s)
iets vertelt over uw kind. Dit gesprek wordt vooraf gegaan door een vragenlijst die uw kind morgen
mee krijgt. We willen graag dat u deze lijst (eventueel samen met uw kind) invult; dit is de leidraad
voor het gesprek. Dit formulier neemt u mee naar het gesprek.
U moet dit gesprek zien als een eerste kennismaking met de nieuwe leerkracht van uw kind,
waarin u als ouder allerlei zaken kunt vertellen. Van groep 5 t/m 8 mag
u uw zoon/dochter ook meenemen naar het gesprek.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief is een indeling voor deze gesprekken
op maandag 18 en donderdag 21 september. Kunt u niet op het tijdstip,
waarin u gepland staat, probeert u dan onderling te ruilen (graag wel
even doorgeven aan de leerkracht). Lukt dit niet, neemt u dan contact
op met de leerkracht van uw zoon/dochter.
Agenda (07-09 t/m 04-10)
14-09 Teamvergadering
15-09 Beleef- en doefestival (’s middags Exloo); zo gauw hier iets over bekend is, wordt gemaild
18-09 Startgesprekken
18-09 MR vergadering
20-09 Nieuwsbrief 2
21-09 Startgesprekken
26-09 Teamvergadering
27-09 Kinderpostzegels
28-09 Informatie avond groep 8 (met voortgezet onderwijs)
04-10 Start Kinderboekenweek (thema griezels)
04-10 Nieuwsbrief 3
Bijlage
Indeling startgesprekken
Voor groep 4 en 5; flyer AMV
Onze jarigen (van 07-09-2017 t/m 20-09-2017)
12-09 Rêve Wiekens (groep 8)
13-09 Jasmine Shepherd (groep 8)
14-09 Sophie Jeantot (groep 7)
14-09 Katie Klaar (groep 7)
17-09 Sterre de Jong (groep 4)

