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Nr. 4 – vrijdag 19 februari 2021
Beste ouders/verzorgers,
Op onze kalender stond, dat de kinderen op
11 februari een rapport zouden meekrijgen. U
zult begrijpen dat wij na zo’n lange periode
van online lesgeven en het missen van toetsen
en contact, niet voldoende informatie hebben
gekregen over de kinderen voor een
uitgebreide rapportage. Daarom heeft het
team besloten dat het eerste rapport vervalt.
We nemen, nu de kinderen weer op school
zijn, eerst de tijd en de rust om de
ontwikkeling van de kinderen goed in te
schatten. In week 16 (de week van 19 april)
plannen we oudergesprekken. Tegen die tijd
hebben we naast de methode gebonden
toetsen ook de Cito LVS toetsen (die normaal
gesproken in januari worden gepland)
afgenomen en hebben de leerkrachten lang
genoeg met de kinderen gewerkt om zich
weer een goed beeld van de ontwikkeling te
vormen. Eind maart/begin april krijgt u een
uitnodiging via SchouderCom. Vindt u deze
periode te lang duren, dan kunt u uiteraard
eerder contact opnemen met de leerkracht
van uw kind.

Adviesgesprekken voortgezet onderwijs
De gesprekken met de ouders en de kinderen
uit groep 8 vinden wel op korte termijn plaats.
Dat heeft te maken met de definitieve
verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Deze gesprekken zijn gepland op maandag 8
maart en dinsdag 9 maart. In SchouderCom
staat de gespreksplanner vanaf vandaag open.
U kunt zich inschrijven op de gebruikelijk
manier. Van juf Marloes ontvangt u, op het
gmailadres van uw kind, een link voor
deelname aan een online gesprek.

Op dinsdag 23 februari is er weer een
persconferentie. Later die week komt er een
uitwerking voor OOE. Of er iets verandert voor
de kinderen van De Runde weten we nu nog
niet. Via SchouderCom houden we u op de
hoogte.
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

Tevredenheidspeilingen
In november zijn er op alle scholen van OOE
tevredenheidspeilingen gedaan onder het
personeel, de leerlingen van groep 5 t/m 8 en
de ouders. De uitkomsten van de onderzoeken
zijn binnen. We publiceren de volledige
rapporten op Scholen op de kaart. Deze site
kunt u bereiken door via onze website op de
“schoolgids” te klikken. U komt dan, via een
link, op de site van “Scholen op de kaart.”
U ziet naast onze schoolgids nog veel andere
informatie over de school. Hier kunt u onder
het tabblad “Tevredenheid” de rapportages
over de leerling- en de ouderenquête vinden.
Een samenvatting van deze rapportages
ontvangt u vandaag via SchouderCom.
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De ouders gaven onze school een 7,4 en de
kinderen een 8,2. Een top 10 van de meest
positieve punten en een top tien van
verbeterpunten kunt u lezen in de
samenvatting.
De uitkomsten zijn in een teamvergadering
besproken en worden ook binnen de MR
besproken. We zijn blij met de resultaten
maar gaan uiteraard aan de slag met de
verbeterpunten! Een aantal punten is
inmiddels verholpen, zoals bijvoorbeeld de
ontevredenheid over de schooltijden. We
werken nu met een continurooster. Ook zijn
er punten die we oppakken in ons fusietraject.
Een voorbeeld hiervan is de verkeersveiligheid
bij school. Over andere punten (bijvoorbeeld
de nieuwsvoorziening over kinderen) willen
we graag uw mening en ideeën horen.
Hierover gaan we eerst in gesprek met de MR.
Ook de leerlingraad geeft ons adviezen. Wordt
dus vervolgd!

Naam voor de nieuwe school
Denkt u aan het stemmen voor een naam voor
de nieuwe school? In SchouderCom staat een
enquête uit tot en met maandag 8 maart.

Kalender
Maandag

22 feb.

Voorjaarsvakantie

Maandag

1 mrt.

Weer naar school

Maandag

8 mrt.

Laatste dag om te
stemmen op de
naam van de
nieuwe school

Maandag

8 mrt.

Adviesgesprekken
groep 8 (online)

Dinsdag

9 mrt.

Adviesgesprekken
groep 8 (online)

