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D’n aftrap 

Beste ouders/verzorgers, 
  
We zijn blij dat we vanaf maandag 8 februari alle leerlingen weer mochten ontvangen.  
Voor jullie als ouders een bijzonder pittige periode achter de rug waarin naast werk ook nog hulp geboden moest worden 
aan het onderwijs. Ook het team heeft hard gewerkt om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm te geven. 
 
We merkten dat we evaluatiepunten uit de 1e Lock down meteen om konden zetten naar actiepunten in deze 2e periode. 
We zijn blij met de samenwerking die we van u als ouder hebben mogen ervaren. Een speciaal bedankje voor de hulp van 
de oudergeleding van de MR, zij hebben zeer kritisch meegekeken. Fijn om op deze manier te kunnen samenwerken. 
 
Hopelijk kunnen we er samen voor zorgen dat het virus geen kans krijgt om onze school binnen te dringen. 
 
Wij vragen u dan ook om extra alert te zijn op de maatregelen zoals we die met u hebben gedeeld. Denk hierbij met name 
aan het dragen van een mondkapje bij het halen en brengen en afstand houden. 
 
Zondag 24 januari was er een digitale open dag op het Summa College. Onze studenten hebben hieraan voorafgaand een 
mooi promofilmpje gemaakt van onze school als leerwerkplek voor de studenten. 
 
U kunt dit bekijken via onderstaande link: 
https://youtu.be/8JmPZv0BF9w 
 
Met een aantal collega’s hebben we vanuit onze school via livestream vragen beantwoord van studenten. 
 
Een mooie vorm van onze samenwerking met het Summa College. 
 
 Met vriendelijke groet, 
 
Gerry de Bruyn 
 

Kalender Nieuws Uit de klas 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

Het Wilderikje verschijnt maandelijks rond de 15e 
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D’n aftrap Nieuws 

Beste ouders,  
Graag informeren wij u over het oudertevredenheidsonderzoek dat op 1 maart op onze school van start gaat. Het onder-
zoek vindt plaats onder alle ouders en ook de leerlingen van groep 6, 7 en 8 en alle medewerkers van onze school worden 
gevraagd om de tevredenheidspeiling in te vullen.   
 

Doel van het onderzoek   

Het doel van het onderzoek is van u te horen wat u van de school van uw kind(eren) vindt. Hoe denkt u bijvoorbeeld over 
het schoolklimaat, het onderwijsleerproces, hoe is de informatieverstrekking en hoe verloopt de communicatie? Hoe be-
ter wij namelijk in beeld hebben wat ouders van de kwaliteit van onze school vinden, hoe gerichter we kunnen werken 
aan de verbetering van de kwaliteit.   
 
Werkwijze   
U krijgt in week 9 (de week van 1 maart) per e-mail een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. In die e-mail 
vindt u een link waarmee u automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de vragen-
lijst neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag. De mail wordt gestuurd naar één mailadres per gezin (het eerste mail-
adres bekend op school). De vragenlijst staat open tot uiterlijk 30 maart.   

De tevredenheidsmeting wordt ook uitgevoerd onder de leerlingen vanaf groep 6. Zij vullen een vragenlijst op school in.  
 
Vragenlijst   
De vragenlijst bestaat uit een tiental vragen die u kunt beantwoorden met de volgende mogelijkheden: - -   Helemaal niet 
tevreden  
                             -     Niet tevreden  
                             +    Tevreden  
                             ++  Erg tevreden  
We willen u verzoeken de vragen zo openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op uw eigen ervaringen.   
 
Privacy  
Wij garanderen uiteraard de privacy van alle ouders. Uw ingevulde antwoorden in de vragenlijst gaan (anoniem) recht-
streeks naar Vensters, de verstrekker van de vragenlijst. De antwoorden worden verwerkt in een totaaloverzicht en zijn 
niet te herleiden naar degene die het ingevuld heeft.   
 
Resultaten van het onderzoek   
De resultaten van het onderzoek worden na overleg met de Medezeggenschapsraad met u gedeeld. Ook zijn deze terug 
te lezen op “Scholen op de kaart”. Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u zich wenden tot de directie 
van de school. Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage aan de 
school van uw kind(eren).   
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
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D’n aftrap Nieuws Kalender 

 

Uit de klas 

Finn 6b  Rafat 3c 

Lenthe 4b  Mae 1-2c 

Djaylana 3d  Veerle 5c 

Benja 1-2c  Daan 3b 

Esmee 3c  Manuel 1-2c 

Claire 3c  Gradje 5b 

Anna 2-3a  Lynn 8a 

Teun 4a  Mees 8a 

Kai 3c  Isabelle 3d 

Mike 7a  Josephine 3c 

Sahiel 8b  Lara 1-2b 

Ties 1-2c  Lynn 1-2b 

Jonathan 1-2e  Fabian 3d 

Puk 8a  Madelief 2-3a 

Tygo 7a  Vera 7/8c 

Gigi 1-2b  June 8b 

Rens 8a  Levi 3c 

Suus 1-2e  Maud 5b 

Zea 7b    
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Uit de klas 

Khe 8a  Ida 2-3a 

Noah 1-2c  Abel 4b 

Lena 3d  Viënne 5c 

Mick 4a  Jip 1-2d 

Fiene 7a  Jesse 5b 

Pien 1-2b  Renske 3c 

Emma 4b  Tim 6a 

Vera 3c  Jamal 1-2e 

Lilou 7a  Pip 1-2d 

Maarten 6a  Joris 5c 

Jana 7b  Nola 7a 

Juup 4a  Damian 7/8c 

Pheline 8a  Vasilii 1-2d 

Mijs 3b  Giuseppe 1-2b 

Bo 8b  Fikret 1-2d 

Jip 1-2d  Thijs 4a 

Floris 6b  Hugo 3b 

Fenne 7a  Bryn 8b 

Gijs 1-2e  Jarin 6a 

Michelle 7a  Tieme 2-3a 

Liv 1-2d    
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