
 

Tevredenheidsonderzoek  
De kwaliteit van ons onderwijs is iets waar wij als team voortdurend 
aan willen werken. Het is een proces van constante verbetering.  
In de komende periode vindt er een onderzoek plaats naar de 
ervaringen van leerlingen, ouders en medewerkers van de school.  
Deze kwaliteitsmeter bevat verschillende modules: één voor 
(bovenbouw) kinderen, één voor leerkrachten en ook één voor 
ouders.  
De afnameperiode start op maandag 9 november en duurt twee 
weken (de laatste dag is zondag 22 november). U krijgt aanstaande 
maandag een mail met uitgebreide informatie en inloggegevens.  
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 wordt gevraagd om op school 
de leerlingenvragenlijst digitaal in te vullen.  
Een goede respons op het tevredenheidsonderzoek stelt ons in staat 
de kwaliteit van het onderwijs goed in beeld te brengen, zodat we 
hier optimaal aan kunnen blijven werken.  
We gebruiken de resultaten om de school gericht te verbeteren.  
De resultaten worden geanalyseerd en in het team, binnen de MR 
besproken.  
Daarna zullen wij u in een samenvatting van deze resultaten op de 
hoogte brengen.  
Wij hopen natuurlijk op een ruime respons en danken u al vast voor 
uw medewerking. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft dan 
horen wij die graag.  
 
Reminder sponsorloop: 
As. dinsdag 10 november sponsorloop tijdens de reguliere gymlessen 
voor groep 3 t/m 8. 
Leerlingen rennen rondjes in de grote gymzaal of steppen en skaten 
buiten op een parcours. 
Dinsdag dus alsjeblieft gewone binnen-gymkleding mee en 
gymschoenen voor binnen en buiten. 
 
Dit weekend dus nog mogelijk om langs de deuren te gaan en zo veel 
mogelijk geld op te halen voor de skatebaan. 
En… de klas die het meeste geld ophaalt, wint een professionele 
skater-clinic, dus doe je best! 
 
 

 

Voor in de agenda 
 
9 november 
Week van de mediawijsheid 
............................................... 
10 november 
Sponsorloop 
…………………………………………… 
16 november 
Studiedag, Kinderen vrij 
............................................... 
19 november 
MR 
.............................................. 
20 november 
Kunst en cultuurproject groep 5/6  
............................................... 
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Bibliotheek op school 
Beste ouders en verzorgers,       

We hebben feestelijk nieuws! De Delteykschool gaat deelnemen aan het project ‘de 
Bibliotheek op school’. In het voorjaar verwachten we dat we dat we onze eigen schoolbibliotheek officieel 
kunnen openen! Nu de samenwerking met Bibliotheek Idea een feit is, zijn de voorbereidingen voor de 
realisatie van de bieb al in volle gang gezet. Onze eigen collectie boeken is uitgezocht. Er wordt een tijdelijke 
collectie boeken van de bibliotheek geplaatst om onze ingenomen boeken de komende tijd te vervangen. 
Verder zullen er in de aankomende maanden officiële bibliotheekkasten, een aantrekkelijke collectie boeken 
en een uitleen- en innamesysteem de school binnendruppelen. Naast al het nieuwe materiaal dat de school 
in komt, brengt de deelname aan het project ‘de Bibliotheek op school ook een leesconsulent met zich mee. 
De leesconsulent legt de verbinding tussen de bibliotheek en de school. Zij zal regelmatig op school te vinden 
zijn om de leerlingen en het team te inspireren en te ondersteunen op het gebied van (voor)lezen. Via de 
nieuwsbrieven zullen wij jullie de komende tijd  op de hoogte houden van de voortgang van de 
schoolbibliotheek. 

Week van de Mediawijsheid 6 t/m 13 november 2020 

Helaas zijn de bibliotheek vestigingen van Idea in ieder 
geval tot en met woensdag 18 november gesloten in verband met de op dit moment geldende 
Coronamaatregelen. Geplande activiteiten en workshops komen dan ook te vervallen. Wil je thuis toch nog 
aan de slag met de Week van de Mediawijsheid? Kijk dan op de Robokids Thuis pagina van de bibliotheek. 
Hier vind je de leukste tutorials en tips voor thuis, zodat je je nooit hoeft te vervelen!  
https://bibliotheek.ideacultuur.nl/speciaal-voor/8-12-jaar/robokids/robokids-thuis 
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