
 

2 dec op de planken groep 
½ b 

4 dec Sinterklaasviering 
10 dec op de planken groep 

7a 
14 dec groep 6 naar de 

Stopera; de 
Notenkraker 

17 dec Voorstelling groep 6 
17 dec kerstdiner 
18 dec kinderen ’s middags 

vrij 

21 dec Start kerstvakantie 
 
   
 
 
------------------------------------------- 
Kijk voor de  kalender of de 
laatste nieuwtjes op onze 
website. Of volg ons via Twitter. 
------------------------------------------- 
Berichten uit de klas: 

- groep 1/2a  -  groep 1/2b 
- groep 3/4 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6 
- groep 7a – groep 7 b 
- groep 8 
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www.obsdespringschans.nl 

 

 

December 2015 

 

 

 

 

 Tevredenheidsonderzoeken 

 Ouderactiviteitencommissie 

 Sinterklaas 

 Kerst  

 Nascholingscurus typen 

 Onderzoek Natuur en Techniek groep 8 

 

 

Tevredenheidsonderzoeken 

 

In de maand oktober hebben zowel de ouders als de kinderen 

(vanaf groep 5) een tevredenheidsonderzoek ingevuld. 

Wij zijn erg blij met de resultaten van deze 

onderzoeken. 

 

Leerlingtevredenheidsonderzoek 

 

Het leerlingtevredenheidsonderzoek is digitaal ingevuld door 

kinderen vanaf groep 5. 

Deze kinderen gaven ons samen het rapportcijfer 8,6. Het 

rapportcijfer van ons vorige onderzoek was een 8,0. 

De verbeterpunten ten opzichte van de vorige keer zijn: 

- Beperking van pesten 

- Gezelligheid in de klas 

- Omgang met leerkracht 

- Leuke dingen doen op school 

- Aantrekkelijkheid plein 

- Beperking van eenzaamheid 

- Plezier in het naar schoolgaan 

- Buitenkant schoolgebouw 

- Extra opdrachten bij snel werken 

- Binnenkant schoolgebouw 

- Beperking van eigen pestgedrag 

- Hygiëne op school 

De verslechtering ten opzichte van de vorige keer: 

- Zitplaats in de klas 

- Veiligheid op weg naar school  

- Jongens in de klas 

- Moeilijkheidsgraad rekenen 

Volgens de kinderen kan de Springschans zich op de volgende 

punten profileren: 

- Omgang van leerlingen onderling 

- Contact met de leerkracht 

- Feed back/ ondersteuning van de leerkracht 

- Schoolgebouw en omgeving 

- Algemene tevredenheid 

- Ouderbetrokkenheid 

Er komen uit het leerlingtevredenheidsonderzoek geen belangrijke 

aandachtspunten voor het beleid. 

 

 

 

http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=2&page=68
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http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=237
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=222
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=239
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=199
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=245
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=243
http://www.obsdespringschans.nl/


 

 

Oudertevredenheidsonderzoek 

 

Het oudertevredenheidsonderzoek is ingevuld door 

vierennegentig ouders en verzorgers.  

 

Deze ouders gaven ons het rapportcijfer 7,5. Het rapportcijfer van ons vorige onderzoek 

was 7,1. 

De verbeterpunten ten opzichte van vorige keer zijn: 

- Inzet en motivatie leerkracht 

- Vakbekwaamheid leerkracht 

- Mate waarin leraar naar ouders luistert 

- Regels, rust en orde op school 

- Aandacht voor taal 

- Veiligheid op het plein 

- Speelmogelijkheden op het plein 

- Uiterlijk van het gebouw 

- Hygiëne en netheid binnen de school 

- Sfeer en inrichting schoolgebouw 

De verslechteringen ten opzichte van vorige keer: 

- Veiligheid op weg naar school 

- Huidige schooltijden 

Volgens de ouders kan de Springschans zich profileren op de volgende punten: 

- Begeleiding 

- Sfeer 

- Kennisontwikkeling 

- Persoonlijke ontwikkeling 

- Schoolregels, rust en orde 

- De leerkracht 

Opvallend is de waardering voor de punten “kennisontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en 

schoolregels, rust en orde” . Deze punten stonden vorige peiling nog bij “aandachtspunten 

voor beleid”. 

Uit dit onderzoek blijken geen bijzonder belangrijke aandachtspunten voor beleid van onze 

school. 

 

Wij zullen alle punten, van zowel ouders als kinderen, serieus met elkaar bespreken en 

meenemen in de besluiten en plannen voor de school. 
 

Bericht van de Ouderactiviteitencommissie 

 
Beste ouders, 

 

Zoals jullie weten is er een nieuwe ouderactiviteitencommissie opgericht kortweg de OAC. Er 

was veel animo voor. Na een selectie die onder andere gebaseerd was op een evenredige 

verdeling van ouders uit de onder en bovenbouw zijn de uitgekozen leden enthousiast van 

start gegaan op 8 okt j.l met de eerste vergadering. Het plan is om i.i.g 2 x per jaar bijeen te 

komen met als doel een betere organisatie m.b.t verschillende jaarlijkse activiteiten. Hierbij 

zal Dirk onze directeur ook aanwezig zijn.  

 

De commissie is als volgt ingedeeld:  

 

Wendy Minderhoud (voorzitster) - wendyminderhoud@icloud.com 

Kim Zweed (secretaris) - kzweed@gmail.com 

Jos Meijer (penningmeester) - majo.jos@kpnmail.nl 

Bianca Meulenveld ( toekomstig penningmeester) - biancameulenbeld@hotmail.com 

Inge bottger -  ibbotger@hotmail.com 

Mandy stoop -mandy_stoop@hotmail.com 

Rob droog - rob.droog@hotmail.com 

Chantalle tiebie - Chantalle.tiebie@gmail.com 

mailto:wendyminderhoud@icloud.com
mailto:kzweed@gmail.com
mailto:majo.jos@kpnmail.nl
mailto:biancameulenbeld@hotmail.com
mailto:ibbotger@hotmail.com
mailto:mandy_stoop@hotmail.com
mailto:rob.droog@hotmail.com
mailto:Chantalle.tiebie@gmail.com


 

 

 

 

 

Elk OAC lid coördineert de communicatie richting de ouders en 

school en is contactpersoon voor budget gerelateerde 

aan/vragen en legt verantwoording af naar de 

penningmeester.  

 

 

We willen er zorg voor dragen dat er op tijd wordt geïnformeerd over de activiteiten en daarin 

zijn we nog steeds afhankelijk van U als ouder uw inzet en hulp bij de activiteiten.  

Met uw ouderhulp kunnen we veel meer gedaan krijgen en bereiken en kunnen we er voor de 

kinderen fantastische feesten van maken.  

Ieder jaar zullen wij het budget vaststellen en deze zijn openbaar. U kunt deze bij ons ten alle 

tijden ter inzage opvragen of bekijken.  

Door het jaar heen zullen we uitwerken, waar het budget per activiteit aan is besteed.  

 

Wij willen ook een lijst maken met hulpouders die we bij het omhoog zitten van onvoldoende hulp 

kunnen bellen b.v als er buiten de aanmeldingen nog extra hulp nodig is om de activiteiten 

doorgang te laten hebben. U kunt zich hiervoor ook opgeven bij de leden van de OAC.  

 

Heeft u ideeën, vragen of eventuele opmerkingen kunt u naar 1 van de leden een mail sturen of 

hen persoonlijk aanspreken.  

 

We zien uw hulp graag tegemoet en we kijken uit naar een plezierig jaar op onze school de 

Springschans.  

 

Vriendelijke groet alle leden van de ouder activiteiten commissie  
 

 

Avondvierdaagse; bericht van de Ouderraad 

 

Beste ouders, 

 
Enige tijd geleden is er een brief uit gegaan om aan u te vragen of er twee ouders zijn, die de 

organisatie van de avond4daagse over willen nemen. Helaas is daar niet de respons op gekomen 

die we zoeken. Er is hulp aangeboden maar niet twee vaste krachten. Brigitta de vries is 

momenteel de enige ouder die deze activiteit organiseerde en zij heeft aangegeven te willen 

stoppen. Ze heeft voor een heel goed draaiboek gezorgd en wil aan blijven en de activiteit zo 

over te dragen dat u precies weet hoe u de organisatie kunt aanpakken. De avond4 daagse is in 

juni en er wordt dan van u verwacht dat u o.a de inschrijvingen regelt en het geld voor deelname 

overmaakt. Verder kunt u met behulp van het prachtige uitgebreide draaiboek de hulpouders 

aansturen. Uit ervaring weet ik dat dit draaiboek goed is uitgewerkt en een mooi houvast is ook 

voor de hulpouders die de avonden willen uithelpen.  

Wij hopen dat met deze mail we toch ouders kunnen vinden die deze activiteit voor vast willen 

overnemen zodat het niet verloren gaat en men individueel alles moet regelen. Dat zou een 

verlies zijn voor onze school.  

Dus wie o wie wil dit overnemen...... Graag bij interesse een mail naar de OAC.  

 

Vriendelijke groet Wendy minderhoud OAC  

 

Sinterklaas 

 

Vrijdag 4 december verwelkomen we Sinterklaas weer op school.  
Hij zal zo tussen 8.45 en 9.00 aankomen. Alle ouders zijn welkom om te kijken.  
Daarna zal hij alle groepen met zijn bezoek vereren. 
De kinderen worden getrakteerd deze ochtend op een koekje en limonade.  
Mocht dit niet genoeg zijn, dan kunt u uw kind nog een tussendoortje en drinken meegeven.  
Vanaf groep 5 maken de kinderen een surprise. Op vrijdag 13 november zijn er lootjes getrokken in de klas. 



 

 
Wij volgen het verhaal van het Sinterklaasjournaal.  

 

Kerst 

 

 

 

Het kerstfeest is op donderdagavond 17 december van 17.15uur tot 19.00 uur.                                                                   

Ook dit jaar vragen we alle ouders om een gerechtje te maken voor het kerstdiner in de klas.                             

Intekenlijsten hangen vanaf woensdag 9 december in de gang bij de klas van uw kind.                          

Woensdag 16 december mogen de kinderen een bord, bestek en beker mee naar school nemen, 

graag in een plastic tas en voorzien van naam.                                                                                                          

Als er een kerst-knutsel ochtend of middag gehouden wordt, dan hoort u dat via de leerkracht 

van uw kind.         

Verdere informatie volgt na het Sinterklaasfeest.    

           

Kerstorkest                                                                                                                                                         

Kinderen die ongeveer 2 jaar een muziekinstrument bespelen en het leuk vinden om in het 

kerstorkest mee te doen, mogen zich opgeven bij hun eigen leerkracht. 

 

Namens de OAC Kerst 

Vrijdag 4 december is het groot feest op school, Sinterklaas komt!! 

Nadat Sinterklaas met zijn pieten weer vertrokken is naar Spanje, wordt het voor ons weer tijd 

om over Kerst na te denken. Hierbij hoort ook het versieren van de school. Wie van de ouders 

zou ons willen helpen op vrijdag 4 december om de school om te toveren in een kerstsprookje. 

Vanaf 18 uur zijn jullie welkom. Voor koffie en lekkers wordt gezorgd.  

Op vrijdagochtend 18 december gaan we alles weer opruimen. Daar kunnen we ook jullie hulp bij 

gebruiken.  

U kunt zich opgeven bij Bianca Meulenbeld via: biancameulenbeld@hotmail.com Hoe meer zielen, 

hoe meer vreugd!! We rekenen op jullie!!  

 
Nascholingscursus typen 

 

Afgelopen maand heeft groep 6, 7 en 8 een brief ontvangen over het deelnemen van een 

typecursus bij ons school. Deze wordt na schooltijd aangeboden en gegeven door Dompvloet 

Instituut. 

De cursus start in januari en zal komende schooljaren herhaald worden. In september start de 

tweede cursus. 

Omdat dit de eerste keer is dat de cursus wordt aangeboden heeft groep 8 deze keer voorrang 

gekregen; deze kinderen kunnen in september niet meer deelnemen aan de cursus. 

Voor de cursus van september zal dit niet meer het geval zijn. 

De mensen die zich voor de cursus van januari hadden opgegeven, maar waar geen plek meer 

voor was, staan nu op de lijst van inschrijvingen van september. 

 

Onderzoek natuur en techniek groep 8 

 

Maandag 23 november heeft groep 8 meegedaan met een onderzoek van het Expertisecentrum 

Nederlands. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het ITS en het Expertisecentrum Nederlands - 

verbonden aan de Radboud Universiteit – in opdracht van de Onderwijsinspectie. Het 

Peilingsonderzoek brengt de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen ten opzichte van 

techniek en natuur aan het einde van de basisschool in kaart.  
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