
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFO 7       donderdag 24 januari  2018 

************************************************************************************************
 

Belangrijke data 

Di 29 jan:  Studiedag voor de leerkrachten   

                 Alleen de leerlingen van groep 1-2-3-4   

                 zijn vrij. 

Wo 30 jan:  Techniekfabriek voor groep 3-4-5 

Do 31 jan:  Koffieochtend 

Ma 4 febr:  We starten met ons schoolproject 

Vr 8 febr:  Rapport 1 

Di 12 febr:  Rapportgesprekken met ouders 

 

 

Verjaardagen  

26 jan:  Marit Verweij 

7 febr:  Koen Odijk 

14 febr:  Thijmen v Rheenen 

 

 

Onderwijsassistente  

Vanaf dinsdag 8 januari werk ik, Kim Brouwer, op 

de Boogerd als onderwijsassistente. Samen met 

mijn partner Marc en twee kinderen woon ik in 

Houten. In het verleden heb ik al een aantal 

jaren gewerkt als leerkracht. Met het opzetten 

van onze winkel in 2008 (de Read Shop in het  

oude dorp) en de geboorte van onze kinderen 

kwamen er nieuwe uitdagingen op mijn pad.  

Nog steeds werk ik met veel plezier een aantal 

uren per week in onze winkel. 

Al een tijdje voelde ik 

weer de behoefte 

om les te geven. Toen 

deze functie voorbij 

kwam heb ik dan ook 

geen moment 

getwijfeld. De 

kleinschaligheid en 

de gemoedelijke 

sfeer op school 

spreken mij erg aan. 

Ik zal op dinsdag en 

donderdagochtend 

kinderen begeleiden 

die extra aandacht nodig hebben. Ik heb er 

heel veel zin in! 

Uitslag Tevredenheidsonderzoek 

Dinsdag 7 januari hebben we met vier ouders en 

twee collega’s een bijeenkomst gehad met een 

medewerker van bureau Beekveld&Terpstra. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben we de uitslag 

van de Tevredenheidsmeting, die we in 

november hebben afgenomen, besproken. 

We zijn begonnen met de rapportcijfers die we 

hebben gekregen: 

van de leerlingen een 8,1 

van de ouders een 8,4 

van de medewerkers een 8,2 

van het management een 8,0. 

Dit zijn cijfers waar we heel blij mee zijn, maar 

vooral ook heel trots op zijn. 

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten: 

- We moeten alert blijven dat de prettige 

verbinding met ouders, kinderen en dorp 

geen vanzelfsprekendheid wordt 

- We willen groeien in maatschappelijke 

betrokkenheid 

- We willen nog meer aandacht besteden 

aan burgerschap (o.a. verschillende 

religies en internationalisering) 



- Aandacht voor meer- en hoogbegaafde 

leerlingen is actueel en zullen we verder 

oppakken 

- Met de leerlingenraad zullen we 

bespreken of er plekken op het 

schoolplein zijn waar leerlingen zich 

minder veilig voelen 

- We moeten aandacht blijven besteden 

aan de duidelijkheid van de 

omgangsregels op school 

- Leerkrachten kunnen onze schoolapp 

Social Schools vaker gebruiken om 

ouders te informeren. 

Daarnaast was er voor het team de tip om 

aandacht te besteden aan het misschien te 

uitgebreide takenpakket en moeten we scherp 

blijven op ons vakmanschap. 

Het komende half jaar zullen we met het team 

aan deze punten gaan werken. 

Nogmaals dank aan alle ouders die het 

Tevredenheidsonderzoek hebben ingevuld.  

Uw opmerkingen houden ons scherp! 

 

 

KIKA doppen inzamelingsactie 

Tiny heeft een volle zak met plastic doppen 

ingeleverd bij het KIKA-inzamelpunt. 

De lege buis staat weer in de hal. 

Sparen jullie weer mee? 

 


