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1. Agenda komende weken  
2. Website bijgewerkt met…. 
3. Vakantierooster 
4. Enquête “de veilige school” 

5. Informatieavond “vormsel” voor leerlingen van groep 8 

 
1. Agenda komende weken 

• 19,20,23 en 26 mei:  groep 7 Entreetoets 

• 21 mei: Schoolsportdag groepen 5 tm 8. Groepen 1 tm 4 vrij! 
• 23 mei: Kleuterfeest 

• 26 mei: Vergadering Ouderraad 20.00 uur 
• 27 mei: Schoolreisje groepen 3 t/m 6 

• 29 mei t/m 1 juni: Hemelvaartvakantie 
• 2 juni: vergadering bestuur 
 

2. Website bijgewerkt met….. 

• Isabella Edelenbos (bestuur) stelt zich voor.  

• Resultaten van de enquête “de veilige school” 
 

3. Vakantierooster 

Bij deze het vakantierooster voor het volgende schooljaar. Hierop zijn de studiedagen nog niet aangegeven.  
 

Vakanties:    

Zomervakantie 2014    19-07-14 31-08-14 

Herfstvakantie     20-10-14 24-10-14 

Kerstvakantie     22-12-14 02-01-15 

Voorjaarsvakantie    23-02-15 27-02-15 

Goede vrijdag  03-04-15 03-04-15 

Tweede Paasdag   06-04-15 06-04-15 

Meivakantie    27-04-15 08-05-15 

Hemelvaart  14-05-15 15-05-15 

Tweede Pinksterdag   25-05-15 25-05-15 

Zomervakantie 2015    13-07-15 21-08-15 
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4. Enquête “de veilige school” 

Er hebben 15 gezinnen van de 115 gezinnen gereageerd op de enquête. In percentages hebben van de ouders 

13 % gereageerd en van de kinderen 9,9 %. Daarvoor onze hartelijke dank. Dit zijn relatief heel weinig 
reacties. Dat er zo weinig mensen gereageerd hebben kan positief opgevat worden. Het is goed te weten 

dat er blijkbaar weinig mensen zijn die “ergens mee zitten”.  
 

Er is contact opgenomen met de ouders die vragen hadden, of waarbij de invulling van de enquête vragen 
opriep. Mocht u de enquête anoniem ingevuld hebben, en toch ook met vragen zitten willen wij u verzoeken 

om contact op te nemen met de groepsleerkracht of directie.  
 

Op de website staat een totaaloverzicht van de vragen met daarbij in percentages de antwoorden van 
ouders en kinderen (onder “de school > de veilige school”).  

 

Door afrondingsfactoren kan het totale percentage antwoorden net onder of net boven de 100% uitkomen.  
 

Algemene opmerkingen:  
• De Scoop wordt gezien als goed informatiekanaal. Ook het facebook account wordt gezien als een 

goede (en vooral leuke) aanvulling. We werken aan een school-app waarmee berichten ook snel op 
een andere manier bij u terecht kunnen komen. Dan kunnen berichten snel en per klas aan u 

doorgegeven worden.  
 

Inhoudelijke opmerkingen: 
• Een hoog percentage kinderen dat de enquête heeft ingevuld voelt zich veilig op school. Dat is goed 

om te zien. Met het kind dat aangegeven heeft dat dit niet altijd het geval is wordt gewerkt. 
• Een aantal kinderen (3) zegt dat “andere kinderen lelijke woorden tegen ze gebruiken”. Als team 

gaan we bespreken hoe we hier actie op kunnen ondernemen.  
• Uit de antwoorden en de hoge score (zie de website onder “de school > de veilige school”) blijkt dat 

ouders tevreden zijn met de gang van zaken op school, en dat zaken duidelijk zijn. We blijven 
benadrukken dat het belangrijk is om te komen praten over zaken die u bezig houden. 

• Een ouderpaar gaf aan communicatie te missen ten aanzien van de emotionele ontwikkeling van hun 
kind. Dit is in een persoonlijk gesprek opgepakt.  

 
 

Als team vinden wij het fijn om uit de antwoorden op te kunnen maken dat er positief geoordeeld wordt 
over de sfeer op school (“Kaleidoscoop geeft ons als ouders een goed gevoel om onze zoon naartoe te 

brengen”), over de activiteiten en de inzet van alle betrokkenen. Speciaal vinden wij het fijn om te weten 
dat het overgrote deel van de kinderen zich fijn voelt bij ons op school. Natuurlijk blijven we een school in 

opbouw en werken verder met de door u en de kinderen aangegeven aandachtspunten.  
 

Tenslotte: 
Het kan zijn dat u met specifieke vragen zit, en u weet niet waar u die het beste kwijt kunt. Op de website 

staat daarvoor een organogram onder “de school > praktische informatie > waar moet ik heen met mijn 

vraag”.  
 
 
5. informatieavond “vormsel” voor leerlingen van groep 8 

 

Uitnodiging voor jongeren en ouders van groep 8 van het communiejaar 2008 
 

Het schooljaar is alweer bijna ten einde. De cito-score is bekend. De schoolkeuze is gemaakt. Ook staat er 
een andere keuze voor de deur. Wil je deelnemen aan de JoPa? 

 
JoPa staat voor Jongeren Pastoraat van de R.K. parochie Sterre der Zee. Een doel van de JoPa is het 

voorbereiden op het Vormsel. Je eigen keuze om al dan niet in Jezus naam verder door het leven te gaan. 
Daarnaast vinden we het belangrijk om verdieping te geven en gezellig samen te zijn. 

 
Samen met  begeleiders worden er verschillende onderwerpen besproken op kerkelijk en maatschappelijk 

gebied. Dit doe je met je eigen groep. Ook zullen er met de andere groepen samen activiteiten ondernomen 
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worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een barbecue, mensen ontmoeten van een ander geloof, KerstInn en 

de slotavond. 
 

Graag willen we jou en je ouders meer vertellen over wie we zijn en wat we doen. 
Daarom nodigen we jou en je ouders uit om op dinsdag 3 juni 2014 om 19.30 uur in Open Haven te komen. 

Dan kun je kennis maken met de begeleiders en horen wat voor programma we voor jou in petto hebben. 

 
Heb je nog vragen? Stel ze dan aan pastor Paul Leferink, 036 - 5310924. Wil je je aanmelden voor de 

informatieavond, dan kan dit via jopazeewolde@gmail.com. Graag vermelden met hoeveel personen je komt. 
 

Hopelijk tot ziens op 
 

dinsdag 3 juni 2014 
om 19.30 uur 

in Open Haven 
 

 
 

Namens de stuurgroep van het Jongeren Pastoraat, 
 

Angenita Gieling 
 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


