
Start school

We hopen dat de kinderen hebben genoten van de vakantie. Maandag 10 mei start de school weer.

Vanaf 8.15 uur gaan de deuren van school open en om 8.25 uur starten de lessen. Wilt u ervoor zorgen

dat uw kind tijdig op school is, zodat de groep om 8.25 uur gezamenlijk kan starten.

Coronamaatregelen

Volgens de richtlijnen van de GGD moeten kinderen bij verkoudheidsklachten nog thuisblijven. We zien

gelukkig dat steeds minder kinderen klachten hebben en thuis moeten blijven. Kinderen die digitaal

onderwijs volgen, geven extra druk voor zowel ouders, leerkracht als de groep van het kind. In

afstemming met de MR hebben wij daarom besloten om na de meivakantie alleen nog digitaal

onderwijs te verzorgen aan kinderen die in quarantaine zitten. Op deze manier behouden wij de

kwaliteit van het fysieke onderwijs.

Kinderen die met verkoudheidsklachten thuiszitten, halen een onderwijspakket voor thuis op. We

vragen u als ouder via Kwieb contact op te nemen met de leerkracht wanneer dit van toepassing is.

Medezeggenschapsraad

Op donderdag 22 april heeft de MR vergaderd. De notulen van de vergadering leest op onze website:

https://www.rkdonbosco.nl/content/32866/download/clnt/97591_22-04-2021_MR_notulen.pdf

Tevredenheidsenquête - leerlingen

Jaarlijks wordt in de groepen 6, 7 en 8 de leerlingtevredenheid gemeten. In 2020 is er geen

leerlingtevredenheid afgenomen i.v.m. thuisonderwijs door coronamaatregelen. De uitkomsten worden

vergeleken met de vorige meting in 2019.

Met trots tonen wij u dat de kinderen onze school waarderen met een 8,4. De waardering van de

kinderen is op alle gebieden gestegen de afgelopen jaren. Onderstaand vindt u een overzicht van de

uitkomsten.

Leerlingtevredenheid 2019 2021

Over de school

Hoe vind je het op school? 7,6 7,8

Hebben jullie een leuke klas? 7,2 7,6

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? 7,6 8,0

De lessen op school

Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 8,0 8,7

https://www.rkdonbosco.nl/content/32866/download/clnt/97591_22-04-2021_MR_notulen.pdf


Vind je de regels op school duidelijk? 8,0 8,6

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 7,5 8,8

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? 8,0 8,4

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 8,2 9,0

Rapportcijfer

Welk rapportcijfer geef je de school? 8,0 8,4

Tevredenheidsenquête - ouders

Naast de leerlingtevredenheid wordt jaarlijks ook de oudertevredenheid gemeten in het voorjaar. Van

alle gezinnen heeft 55% de enquête ingevuld. De uitkomsten van de leerling- en oudertevredenheid

zijn besproken in de Medezeggenschapsraad, zie notulen. Heeft u aanvullende suggesties om de

kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren, dan horen wij dat graag.

Oudertevredenheid 2020 2021

Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 8,8 8,4

Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 8,3 8,2

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school? 7,6 7,5

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school? 8,1 7,5

Onderwijsleerproces

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 7,8 7,8

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? 7,5 7,5

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te
ontwikkelen?

7,4 7,1

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten? 8,0 8,1

Informatie en communicatie

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school
gebeurt?

7,8 7,8



Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 7,5 6,8

Rapportcijfer

Welk rapportcijfer geef je de school? 7,9 7,7

Vakanties en vrije dagen

Op 13 mei is het Hemelvaart. De kinderen zijn daarom op donderdag 13 en vrijdag 14 mei vrij.

Overige vakanties en vrije dagen tot de zomervakantie:

- maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag

- maandag 14 t/m vrijdag 18 juni: junivakantie

- maandag 21 juni: studiedag leerkrachten

- maandag 12 juli: start zomervakantie

Een overzicht van de vakanties, vrije dagen en studiedagen vindt u ook in Kwieb en op de website:

https://www.rkdonbosco.nl/pg-32866-7-130923/pagina/vakanties_en_verlof.html

https://www.rkdonbosco.nl/pg-32866-7-130923/pagina/vakanties_en_verlof.html

