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Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Voor u ligt een nieuw zoemertje. Een zoemertje met een lege agenda omdat veel activiteiten zijn
komen te vervallen en onzeker is wat gaat komen. Zien we elkaar 7 april weer? We merken elke dag
dat de volgende dag er al weer heel anders uit kan zien met nieuwe of strengere maatregelen.
Vooruitkijken en plannen is nu lastig.
Thuis is er ook veel voor u veranderd; kinderen die de hele dag thuis zijn en niet naar school kunnen,
misschien kunt u niet gaan werken of moet u nu zelfs meer gaan werken.
U hebt de taak erbij gekregen om uw kinderen mee te begeleiden bij hun schoolwerk wat niet altijd
gemakkelijk zal zijn. De kinderen moeten werk voor school maken om ervoor te zorgen dat ze niet
terug zakken, bijblijven en zich ook verder ontwikkelen. Dat vraagt van hen, maar ook van u heel wat
anders dan we gewend zijn. Ook voor de leerkrachten is het lastig en vraagt het andere dingen.
Mocht u tegen problemen aanlopen, meld het bij de groepsleerkracht of bij mij, afhankelijk wat de
vraag is.
Vorige week hebben de kinderen veelal op papier werk kunnen maken en deze week zijn we ook
digitaal aan de slag gegaan. We merken dat dit nu ook steeds beter gaat lopen, zonder al te veel
storingen.
In dit zoemertje vindt u, zoals eerder beloofd, een verslag van de uitkomsten van het
kwaliteitsonderzoek. Nogmaals dank voor het destijds invullen en we gaan met enthousiasme aan de
slag met verbeterpunten en proberen het goede zeker vast te houden.
Ook in dit zoemertje een oproep om de tuin en speelplaats rondom school mee op orde te brengen.
Houd elkaar in de gaten en zorg goed voor elkaar!
Namens Team Bernadette
Patrick Swinkels

Kwaliteitsonderzoek
Na de herfstvakantie is onderzocht wat de kwaliteit van ons onderwijs is door middel van een vragenlijst voor
ouders, leerlingen, medewerkers en directie. De resultaten zijn binnen en deze zijn inmiddels besproken met
het team en de Kinderraad.
We vertellen u graag waar we als team, ouders en kinderen trots op mogen zijn, maar ook wat er opvalt en waar
we wat aan gaan doen.
We hebben dit jaar als rapportcijfer van de kinderen een 8,2 gekregen (in 2017 een 8,3) en van de
ouders hebben we een 7,1 gekregen (in 2017 een 7,3). De medewerkers scoren de school dit jaar een 7,0 (in
2017 een 8,5).
We zijn niet tevreden met het cijfer dat we van ouders krijgen. Als in 2021 het onderzoek opnieuw wordt
afgenomen willen we bij ouders een 8 halen. Daarnaast willen we door de medewerkers ook minimaal
beoordeeld worden met een 8. Daar gaan we voor!
We zijn blij dat ouders en kinderen net als de vorige afname aangeven dat de kinderen graag naar school gaan
en zich veilig voelen op school. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen!
De belangrijkste hoofdlijnen/verbeterpunten uit de resultaten van de leerlingen zijn als volgt: de leerlingen
willen de speelplaats graag verbeterd hebben, de positieve sociale contacten mogen nog meer bevorderd
worden en er mogen meer gevarieerde samenwerkingsopdrachten komen. Het onderwijs geven over
verschillende geloven en culturen en n.a.v. de actualiteit is beter dan de vorige keer, maar scoort nog lager dan
we willen. Dit blijft daarom een aandachtspunt.
Kijkend naar jezelf veilig voelen op school geven enkele leerlingen aan dit niet te zijn. We vinden het belangrijk
om dit kleine aantal nog verder naar beneden te brengen.
De leerlingen vonden dit keer de inzet van de digitale middelen om te differentiëren lager dan de vorige keer.
De leerlingen zijn tevreden over de leerkrachten en de mate van interactie tussen de leerkracht en leerling. Ze
voelen zich gezien en gehoord.
Door de ouders is aangegeven dat ze meer betrokken willen worden bij het onderwijsproces. We hebben hier al
stapjes in gezet door de bijvoorbeeld kennismakingsgesprekken en we willen hier nog verdere stappen in zetten.
De kwaliteit van onderwijs moet volgens ouders nog meer aansluiten bij wat individuele leerlingen pedagogisch
en didactisch nodig hebben. We kunnen geen individueel onderwijs bieden, we gaan wel kijken waar we nog
winst kunnen halen! Ouders geven aan dat er in de zorg aandachtspunten liggen m.b.t. communicatie,
afstemmen op ouders en het betrekken van ouders bij de zorg voor hun kind. We scoren dit keer lager op dit
onderdeel en gaan eraan werken om dit omhoog te krijgen!
De website scoort bij ouders iets lager dan de vorige keer en leerlingen scoren de site juist weer hoger dan de
vorige keer. De site staat op de planning om goed door te lichten en te verbeteren. N.a.v. de gemaakte
opmerkingen met betrekking tot het continurooster heeft het team aangegeven om de voor- en nadelen voor
ouders, kinderen en het team te heroverwegen.
Ouders en kinderen geven als positief aan;
•
Dat het goed is dat kinderen samenwerken met andere kinderen.
•
Dat de kinderen actief meedoen in de les.
•
Dat ze tevreden zijn met wat ze leren en de leerkracht goed helpt als dat nodig is.
•
Dat er duidelijke regels zijn op school.
•
Dat er op school bijna niet gepest wordt.
•
Dat de kinderen leren zelfstandig werken.

•

Dat de leerkracht de kinderen helpt hun werkwijze te verbeteren.

De kinderen geven daarnaast nog aan dat;
•
De leerkracht in de uitleg rekening houdt met verschillen tussen kinderen.
•
Dat de kinderen mogen meedenken op school.
•
De kinderen positieve feedback krijgen.
Ouders geven verder nog aan dat;
•
Ze tevreden zijn over de vakbekwaamheid, didactiek van de leerkracht en de begeleiding die de kinderen
krijgen.
•
Ze tevreden zijn over de nieuwsbrief het Zoemertje
•
De sfeer en de kleinschaligheid van de school als prettig wordt ervaren en de betrokkenheid bij de
kinderen groot is.
•
Dat de leerkrachten toegewijd zijn en een open deur hebben om dingen te kunnen bespreken.
Samenvattend levert ons dit onderzoek de volgende actiepunten op waaraan we gaan werken:
• We gaan onderzoeken hoe we ouders meer kunnen betrekken in het onderwijsproces, zowel op groepsals schoolniveau.
• We gaan bekijken hoe we de speelplaats kunnen verbeteren qua speelbeleving.
• We gaan werken aan de communicatie over de interne zorg.
• We gaan onderzoeken hoe we nog beter kunnen aansluiten bij de behoefte van individuele kinderen
binnen de setting van een hele groep kinderen.
• De schoolwebsite wordt bekeken en waar nodig verbeterd en bijgewerkt.
• We gaan in het nieuwe schooljaar de voor- en nadelen van een continurooster voor kinderen, ouders en
team heroverwegen.
• We werken met de kinderen aan respect en een goede omgang met elkaar door verdere implementatie
van de methodiek van Sociaal Sterke Groep.
• We gaan onderzoeken hoe we het onderwijs in verschillende geloven en het gebruik van de actualiteit in
het onderwijs beter kunnen vormgeven met gebruik van gevarieerde vormen.
We gaan met bovenstaande punten aan de slag, wetende dat we dit niet allemaal tegelijkertijd kunnen
oppakken, maar met als doel de volgende afname hier beter op te scoren.
Als u goede ideeën heeft over een onderwerp dan hoor ik graag van u! Spreek me op school even aan of mail ze
naar directiebernadette@eenbes.nl
Alvast bedankt!

Hulp gevraagd voor de schooltuin.
Het voorjaar is duidelijk aanwezig en de natuur ontspruit zich. De ruimte rondom school ligt nog vol met
bladeren en het onkruid begint zich flink te ontwikkelen.
Het lukt onze conciërge momenteel niet om dit allemaal op orde te brengen en daarom een oproep aan u:
Heeft u tijd om een paar uur of net wat u past lekker buiten aan het werk te zijn rondom school om de bladeren
op te harken, te vegen, onkruid tussen de tegels te verwijderen, de tuin wat op te harken en voorjaar klaar te
maken?
Vrijdag 27 maart en volgende week dinsdag 31 maart is de poort vanaf 8.00 uur open en ben ik de hele dag tot
17.00 aanwezig om u te ontvangen (op gepaste afstand).
Ik zal zorgen voor koffie/thee en iets lekkers erbij als dank.

Heeft u tijd en wilt u helpen; meld u dan aan op directiebernadette@eenbes.nl Dan weet ik hoeveel mensen ik
kan verwachten en rekening houdend dat we met niet teveel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Want de
veiligheid en gezondheid gaat voor alles!
We hebben hier op school wel iets aan tuingereedschap, maar gelieve zelf mee te nemen.

Nieuws van buiten school

Beste ouders en kinderen,
Heb je zin om kennis te maken met de leuke, actieve teamsport korfbal en met onze gezellige korfbalvereniging
Flamingo’s? Korfbal is een leuke teamsport voor meisjes. ‘s Zomers wordt er buiten gekorfbald en in van
november t/m maart beoefenen we de sport in de zaal. KV Flamingo’s heeft 9 jeugdteams met leden uit
Mariahout, Lieshout en Beek en Donk. Buiten het korfbal om worden ook leuke nevenactiviteiten
georganiseerd, bijv. een korfbalkamp en een bingo avond.
Op de woensdagen in april kunnen meisjes van 5, 6 of 7 jaar komen korfballen tijdens de training van onze
jongste welpen en pupillen. Dit is op het korfbalveld op sportpark de Heibunders, van 18.30 tot 19.30 uur.
Kom het eens proberen, we zien je graag op woensdag 1 april op het korfbalveld. Tot dan!
Ben je ouder dan 7 jaar en zou je ook graag een keer willen proberen of korfbal iets voor jou is, meld je dan via
flamingos.mariahout@gmail.com en dan kunnen we afspreken bij welk team je kunt aansluiten voor
proeftrainingen.
Voor meer informatie kun je ook terecht op onze website http://korfbalflamingos.nl/
Groeten
KV Flamingo’s Mariahout

Nieuws van buiten school
Trainster gezocht voor dansmariekes CV De Heikneuters Mariahout
Mariahout - De vereniging is op zoek naar iemand met passie voor en ervaring met garde-en showdansen, die 1x
per week les wil geven aan een leuke groep jonge meiden.
Ben jij of ken jij deze persoon, neem dan contact op met Irma Gottenbos via emailadres:
irmagottenbos@gmail.com of 06-22529804
De trainingen zijn op maandagavond in het Buurthuis in Mariahout. Vanaf april willen we weer beginnen met de
eerste trainingen.
Ook kunnen de kinderen die graag willen dansen bij de dansmariekes zich aanmelden. Wanneer ze op 11
november 2020 vijf jaar of ouder zijn, dan mogen ze in april 2020 starten met de trainingen. Aanmelden via
emailadres: irmagottenbos@gmail.com

Nieuws van buiten school
De Bibliotheek is online gewoon open
Speciale nieuwsbrief scholen, PSZ en KOV
ONZE BIBLIOTHEKEN ZIJN GESLOTEN
Alle vestigingen van Bibliotheek De Lage Beemden zijn gesloten voor publiek om verspreiding van
COVID-19 te voorkomen. Vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april zijn we gesloten.
Heb je vragen, dan zijn we goed te bereiken via: E. info@bibliotheekdlb.nl of T. 0492 323245
We vertrouwen op je begrip en medewerking.
AFSPRAKEN GEANNULEERD
De afspraken die gepland staan t/m 6 april zijn geannuleerd. Zodra duidelijk is hoe de situatie er daarna
gaat uitzien, nemen we contact op om een nieuwe afspraak te maken.
Onze website wordt steeds aangepast aan de actualiteit van het moment. Hou daarom deze pagina in
de gaten voor de laatste updates.
GEEN (NIEUWE) BOETES
De inleverdatum van alle materialen wordt
verlengd tot 22 april. Je hoeft je geen zorgen te
maken over eventuele boetes.

DE BIBLIOTHEEK IS ONLINE GEWOON OPEN
Je hoeft deze dagen natuurlijk niet zonder boeken
te zitten. We verwijzen je graag naar de grote
online collectie. Voor jong en oud, zelfs voor de
allerkleinsten. Met een bibliotheekabonnement
kun je eenvoudig een account aanmaken en
boeken lenen.
Uitleg hierover en digitale tips vind je in een
overzicht in de bijlage van deze nieuwsbrief.
TIPS VOOR THUISBLIJVERS - JEUGD
Zo komen ze de dag wel door. Leerzame
spelletjes, voorleesfilmpjes, leuke e-books of
online lesmateriaal om thuis mee aan de slag te
gaan.
naar onze jeugd en jongerenpagina >
naar digitale bronnen jeugd >
naar leuke apps en sites voor de kleintjes >
TIPS VOOR THUISBLIJVERS
Blijf lekker binnen met de Biblotheek voor thuis.
Een groot aanbod e-books, de mooiste
luisterboeken, een online programma en
persoonlijke ontwikkeling.
naar de online bibliotheek >
naar digitale bronnen >
Volg Bibliotheek De Lage Beemden op Facebook
Volg ons via Facebook en blijf op de hoogte van alle activiteiten en het laatste nieuws van jouw
bibliotheek.

