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Tevredenheidsmetingen 

Hartelijk dank voor iedereen die deelnam aan 

het tevredenheidsonderzoek. Omdat dit door 

75% van de ouders is ingevuld, wordt dit 

beschouwd als een betrouwbaar onderzoek. 

Het rapport hebben wij toegevoegd als bijlage 

en geeft ons nuttige informatie.  

Wij zien hogere scores dan bij de vorige 

meting, in 2018-2019. Dat stemt ons 

dankbaar; u laat daarmee zien dat u over veel 

onderdelen tevreden bent. Op drie 

onderdelen is de toename zelfs meer dan een 

halve punt: dat uw kind met plezier naar 

school gaat, dat uw kind zich veilig voelt en 

dat u tevreden bent over de algemene 

informatie die u over school krijgt. Wat  fijn 

dat u zo oordeelt over onze school.  

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. 

Er is geen een onderdeel onder de 7. Twee 

punten zijn voor ons van belang om verder op 

te ontwikkelen: kinderen uitdagen om zich 

maximaal te ontwikkelen en u op de hoogte 

brengen van de ontwikkeling van uw kind. Dit 

sluit goed aan bij onze eigen zienswijze en wij 

willen hier graag op ontwikkelen. Wij geven 

deze onderdelen een plek in ons jaarplan 

volgend schooljaar. Voor gedetailleerde 

informatie verwijzen we u naar de bijlage. Op 

scholenopdekaart.nl zijn deze gegevens voor 

iedereen toegankelijk. 

 

Uitslag van de IEP toets 

In april van dit jaar hebben alle kinderen van 

groep 8 de eindtoets van de Iep gemaakt. Na 

8 jaar basisschool is dit een eindstation 

waarin we zien wat elk kind heeft geleerd. 

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; er 

is zoveel geleerd! Ook kijken we naar de 

groep als geheel en vergelijken dit met 

landelijke cijfers. De inspectie vraagt dit van 

ons.  

Wij zijn  blij met de mooie uitslag van de 

groep als geheel en zien dit als een 

compliment voor alle kinderen en de 

leerkrachten op de Ichtusschool.  

 

Bijdrage voor schoolreizen: leergeld is 

opgeheven. 

Het is de tijd van schoolreizen en kamp- en 

dat kost geld! 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 willen we graag 

benadrukken. De minister van onderwijs heeft 
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dit ook nadrukkelijk aangegeven, zie daarvoor 

deze link; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fi

nanciering-onderwijs/vraag-en-antwoord/is-

de-vrijwillige-ouderbijdrage-op-de-

basisschool-en-middelbare-school-verplicht 

Wij hopen natuurlijk dat het u lukt om de 

bijdrage te betalen. Is dit niet het geval, dan 

kunt u een mail doen aan de directeur: 

j.vanloo@onzewijs.nl 

Vrije dagen in de komende tijd. 

Volgende week zijn de kinderen van 

woensdag tot en met vrijdag vrij. Op 25 mei 

is er een Onze Wijs dag voor alle 

medewerkers van de Onze Wijs scholen. 

Daarna is het Hemelvaartsvakantie. Ook op 6 

juni zijn de kinderen vrij in verband met 

Tweede Pinksterdag. 

Oproep aanmelding peutergroep KOW 

In ons gezamenlijke schoolgebouw is ook een 

peutergroep.  

Op peutergroep Koraal is nog plaats! Wil je 

kind graag met leeftijdsgenootjes komen 

spelen dan is dat mogelijk vanaf 2 jaar. Op de 

website van Kinderopvang Walcheren 

(www.kinderopvangwalcheren.nl ) kun je 

informatie vinden over aanmelding voor de 

peutergroep. Ook kun je een rondleiding 

aanvragen als je eerst even wilt komen kijken. 

Voor vragen mag je ook altijd binnenlopen op 

alle ochtenden, behalve woensdagochtend. 

We hopen nog een aantal vriendjes of 

vriendinnetjes te kunnen verwelkomen! 

Groeten van Annelies en Heleen, peutergroep 

Koraal. 

 

Kinderen uit Oekraïne 

In de afgelopen week zijn er twee kinderen 

gestart die kortgeleden zijn gevlucht uit 

Oekraïne. We vinden het fijn om hen een plek 

te kunnen geven. Het is hartverwarmend om 

te zien hoe kinderen in de klas voor hen klaar 

staan. Datzelfde geldt voor de leerkrachten. 

Het is mogelijk dat er de komende tijd vaker 

aanmeldingen komen. We hebben op 

Walcheren ervoor gekozen om kinderen 

dichtbij op te nemen en krijgen ondersteuning 

van het Taal Expertise Centrum in 

Middelburg.   

Vervangingen. 

Juf Carmen wordt de komende weken 

vervangen. Gelukkig hebben we dit intern 

kunnen regelen met juf Elke en juf Laura. Juf 

Jedidja is meer gaan werken, zodat er geen 

extra vervanging is nu juf Matthea er tijdelijk 

uit is. Het is fijn om te kunnen melden dat juf 

Esther weer helemaal hersteld is en er haar 

drie dagen voor groep 4 is. 

Veel zieken, zult u misschien denken. Helaas 

zien we dit op meerdere scholen en is het 

overal moeilijk om vervanging te regelen. Ik 

schrijf dit met respect voor leerkrachten en 

onderwijsassistenten in ons team, die zoveel 

extra’s hebben opgevangen en nog doen. 

Zonder hun inzet was het naar huis sturen van 

een groep nog veel vaker gebeurd. Houdt u er 

rekening mee dat dit kan gebeuren en last-

minute via Parro wordt doorgegeven? Altijd 

even kijken dus voor u uw kind naar school 

brengt in de ochtend! Heel veel dank voor uw 

support hierbij. 

Namens het team, 
Jeanette van Loo, directeur Ichtusschool 
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