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Personeel 

Juf Lieke heeft aangegeven dat ze een nieuwe baan heeft aangenomen op 

basisschool de Regenboog. Ze start er na de zomervakantie. Ze is door een aantal 

mensen benaderd of de baan niets voor haar was en omdat de christelijke 

levensbeschouwing van de Regenboog goed bij haar past, heeft ze besloten om 

over te stappen. Het was een lastige keuze voor haar, omdat ze het ook bij ons 

goed naar haar zin heeft. We wensen haar veel succes en plezier toe op haar 

nieuwe plek! 

 

Vacature 

Met het vertrek van juf Lieke ontstaat er een vacature van drie dagen voor een 

leerkracht in de midden- of bovenbouw. Kent of bent u iemand die een baan zoekt 

of die overweegt om eens van school te wisselen? Neem dan gerust contact op! 

Degene die de nieuwe leerkracht op onze vacature heeft gewezen, ontvangt een 

overheerlijke appeltaart!  

 

Schoolreizen 

Dit jaar gaan we weer op schoolreis! Normaal gesproken vindt deze altijd plaats 

aan het begin van het schooljaar, maar gezien de maatregelen van de laatste twee 

jaren kon dat niet. Volgend schooljaar gaan we wél weer aan het begin van het 

schooljaar op schoolreis. Het is fijn om een nieuw schooljaar met zo'n gezellige 

activiteit te starten, het is goed voor de groepsvorming, én zo verspreiden we alle 

activiteiten beter over het jaar. Aan het einde van het schooljaar is het vaak al 

druk genoeg met de toetsweken, avondvierdaagse, juffenfeesten, het zomerfeest, 

e.d.  

 



 

De groepen 1/2 gaan dit jaar op schoolreis op vrijdag 17 juni en op maandag 20 

juni. (Welke kleutergroepen op vrijdag en welke op maandag gaan wordt volgende 

week bekend gemaakt.) De groepen 3 tot en met 7 gaan op vrijdag 8 juli op 

schoolreis. 

 

Volgende week vertellen we in de klassen waar de schoolreizen dit jaar naartoe 

gaan. U krijgt dan een Parro bericht met alles wat nodig is voor u om te weten en u 

krijgt via Schoolkassa de betaallink doorgestuurd. 

 

Mocht het voor u lastig zijn om de schoolreis te betalen, neemt u dan contact met 

me op via aventurijn@onzewijs.nl of loop even mijn kantoor binnen. Wij vinden het 

erg belangrijk om zulke activiteiten te doen. Kinderen hebben er veel plezier van 

en ze leren er ook veel van (op een andere manier dan in de klas). Van deze 

activiteiten sluiten wij kinderen niet buiten. Ook niet als het u niet lukt om de 

bijdrage hiervoor te betalen. Dit is altijd al zo geweest, maar wil ik graag 

benadrukken.  

 

Eindtoets 

Vlak voor de meivakantie maakten de kinderen van groep 8 de Eindtoets. 

Vanochtend werden de resultaten bekend. Resultaten om trots op te zijn! Wij 

kijken naar ieder kind en zien hoe ze zijn gegroeid in de jaren op onze school, 

letterlijk en figuurlijk. Ze hebben zoveel geleerd!  

Uit de resultaten op de Eindtoets kunnen wij ook opmaken hoe we het als school 

gedaan hebben. De schoolscore is dit jaar 536.0, waarbij 534.8 het landelijk 

gemiddelde is. Wij zijn erg tevreden met dit resultaat. Het is een groot 

compliment voor alle collega’s en de kinderen!  

Tegelijkertijd weten we dat de eindtoets niet alles zegt over de ontwikkeling van 

uw kind: een kind is meer dan taal en rekenen!  

De kinderen van groep 8 krijgen maandag hun eigen score mee naar huis.  

 

Tevredenheidsmetingen 

Hartelijk dank voor iedereen die deelnam aan het tevredenheidsonderzoek. Omdat 

dit door voldoende ouders is ingevuld, wordt dit beschouwd als een betrouwbaar 

onderzoek. Het rapport heb ik toegevoegd aan het eind van deze nieuwsbrief en 

geeft ons nuttige informatie. Wij zijn erg tevreden met het resultaat van het 

onderzoek. Natuurlijk kan het zijn dat u een ander beeld heeft en bent u 



 

persoonlijk wat minder tevreden. De scores zijn immers gemiddelden. Wij vinden 

het erg belangrijk om dit te weten en vragen u in dat geval om dit aan te kaarten 

bij de leerkracht of de directeur. Alleen dan kunnen we kijken hoe we dit kunnen 

verbeteren.  

Ook de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hebben een tevredenheidsonderzoek 

ingevuld. Ook met deze uitslag zijn wij blij als team. Onze betrokkenheid en inzet 

voor de kinderen wordt door hen ervaren: heel fijn! 

Uiteraard zijn de uitslagen voor ons geen reden om achterover te leunen: we 

blijven ons inzetten om voor de kinderen goed en aantrekkelijk onderwijs te 

realiseren.  

 

Vrije dagen 

Op woensdag 25 mei wordt er een studiedag gehouden voor alle medewerkers van 

de elf scholen van Onze Wijs. Daarom zijn de kinderen deze dag vrij. Aansluitend 

hebben wij dan twee dagen vakantie in verband met Hemelvaartsdag. Maandag 30 

mei zijn de kinderen ook vrij.  

 

Fruitdagen 

In Parro kon u lezen dat het gratis fruitproject is gestopt. Net als vóór dit project 

vragen we u uw kind fruit of groente meegeven voor de pauzehap op de drie 

fruitdagen woensdag, donderdag en vrijdag. Overigens geven veel ouders de hele 

week fruit mee voor de ochtendpauze.   

 

Zomerschool 

In de zomervakantie is er, net als afgelopen jaar, weer zomerschool in Middelburg.  

De zomerschool is er voor kinderen die er baat bij hebben om in de zomervakantie 

extra naar school te komen. Bijvoorbeeld omdat een kind een leerachterstand 

heeft of thuis geen Nederlands spreekt. Door drie weken extra onderwijs 

verbeteren we de leerprestaties en verhogen we de kansengelijkheid. Een school 

die net wat specialer is dan normaal. Want hoewel er hard gewerkt wordt, heerst 

er ook een vakantiegevoel. De leerkrachten nemen binnenkort contact op met de 

ouders van de kinderen van wie wij denken dat ze mogelijk in aanmerking komen.  

 



 

Inloopmomenten tennisvereniging 

 

 

 

VRIJDAG 
27 mei 
24 juni 
15 juli 

INLOOP  voor  JEUGD 
van 15.15 - 16.15 uur

De JeugdCommissie van MLTC organiseert inloopmomenten 
voor de jeugd op vrijdagmiddag 27 mei, 24 juni en 15 juli. 

Waar?      Tennispark De Veste Griffioenpad 1 te Middelburg 

Voor wie?   Kinderen van 6 - 12 jr           Kosten      Gratis 
Verplicht    Sport-/tennisschoenen          Meenemen  Flesje water 
Vragen     App naar 06 28233120         Aanmelden  Niet nodig!  
           of mail mltcjeugdcommissie@gmail.com 

Indien het onverhoopt een keer niet  doorgaat, dan wordt 
dit minimaal één uur voor aanvang gepubliceerd op de 
Facebookpagina ’MLTC & Baan 13’ (@mltc.baan13). 
Of scan de QR code links.



 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, komt 

u dan gerust eens bij mij langs op school. Mailen of bellen kan natuurlijk ook.  

 

Hartelijke groet, 

 

Kirstie van der Heide-Güthe 

aventurijn@onzewijs.nl 

 

 

 

Agenda 

Woe 25 mei t/m ma 30 mei Lesvrije dagen  

Ma 30 mei- don 2 juni  Avondvierdaagse 

Maandag 6 juni   Tweede Pinksterdag, geen school 

Vrijdag 17 juni   Schoolreis twee kleutergroepen 

Maandag 20 juni   Schoolreis twee kleutergroepen 

Donderdag 7 juli   Studiedag, lesvrij 

Donderdag 7 juli   Driehoeksgesprekken groepen 1/2  

Vrijdag 8 juli    Schoolreis groepen 3 tot en met 8 

Maandag 11 juli   Driehoeksgesprekken groepen 1/2  

Donderdag 14 juli   Afscheidsavond groep 8 

Maandag 18 juli   Doorschuifmiddag 

Dinsdag 19 juli   Facultatieve driehoeksgesprekken groepen 3-7 

Vrijdag 22 juli   Start van de zomervakantie (geen les deze dag) 

 

 

 

De tevredenheidsonderzoeken van ouders en kinderen 

vindt u op de volgende vier pagina’s: 

 



 

 

Hoe tevreden zijn ouders over de school, uitgesplitst naar vraag? 

Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) 

VRAAG GEMIDDELD 
CIJFER 

 

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 8,6 

 

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

 

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van 
de school? 

7,9 

 

Hoe tevreden bent u over uw contact met de 
medewerkers van de school? 

8,3 

 

Onderwijsleerproces 

VRAAG GEMIDDELD 
CIJFER 

 

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 8,6 

 

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

8,0 

 

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

7,9 

 



 

 

VRAAG GEMIDDELD 
CIJFER 

 

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de 
leerkrachten? 

8,4 

 

Informatie en communicatie 

VRAAG GEMIDDELD 
CIJFER 

 

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

8,4 

 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over 
uw kind? 

7,9 

 

Rapportcijfer 

VRAAG GEMIDDELD CIJFER 

 

Welk rapportcijfer geeft u de school? 8,2   
 
 

 

Oudertevredenheid totaal        8,3 



 

 

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school, uitgesplitst naar vraag? 

Over de school 

VRAAG GEMIDDELD 
CIJFER 

 

Hoe vind je het op school? 7,8 

 

Hebben jullie een leuke klas? 7,9 

 

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te 
gaan? 

8,6 

 

De lessen op school 

VRAAG GEMIDDELD 
CIJFER 

 

Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 8,4 

 

Vind je de regels op school duidelijk? 8,4 

 

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

 

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout 
doet? 

8,7 

 

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 9,1 

 



 

 

 

 

Rapportcijfer 

VRAAG GEMIDDELD CIJFER 

 

Welk rapportcijfer geef je de school? 8,3 

 

 


