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Beste ouders/verzorgers,
Leesmotivatie
We hebben onze schoolbibliotheek opgefrist! Oude boeken hebben we eruit gehaald en meegegeven aan
collega Geiske die nu in Leeuwarden op de nieuwkomerschool werkt. Daarvoor in de plaats hebben we bijna
100 nieuwe boeken aangeschaft. Boeken voor de jongere lezers die thuishoren in de serie ‘Tijgerlezen’:
boeken waarbij de nadruk ligt op humor en spanning. Daarnaast hebben we veel jeugdboeken gekocht uit de
TOP 100 van De Grote Vriendelijke podcast, een podcast over jeugdliteratuur. Deze boeken hebben we van
een gouden sticker voorzien zodat ze opvallen. We dagen de kinderen uit om eind groep 8 alle boeken van
de TOP 100 gelezen te hebben!

De boeken in onze bibliotheek staan nu meer op thema en/of schrijver. Zo is het voor de kinderen veel
makkelijker om een leuk boek te kiezen. We zien gelijk het resultaat: de kinderen hebben weer meer
leesplezier!
https://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/ : TOP 100
https://www.kinderboeken.nl/ : tips voor (voor)leesboeken op leeftijd
https://www.bmf.nl/jeugd.html ; lidmaatschap bibliotheek is gratis voor kinderen

Uitslag tevredenheidsonderzoek ouders
Van de 97 gezinnen, hebben 51 gezinnen in november 2021 het tevredenheidsonderzoek
ingevuld. Dat is 53% van alle gezinnen. Vanaf 70% geeft het een representatief beeld van
alle ouders, maar bij 53% hebben we wel een beeld van hoe het grootste gedeelte van
onze ouders over de school denkt. We krijgen als rapportcijfer een 8,1, een mooi cijfer! Dat cijfer is het
gemiddelde van onderstaande onderdelen:
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid):
8,4
Onderwijsleerproces:
7,7
Informatie & communicatie:
7,7
De uitslagen bespreken we met het team en de MR. Er is altijd ruimte voor ontwikkeling dus waar we kunnen
verbeteren, zullen we dat doen. Ouders die hun mening nog willen toelichten zijn altijd welkom bij de
leerkracht en/of Lieneke.
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Uitslag tevredenheidsonderzoek kinderen
Twee keer per jaar inventariseren we bij de kinderen van groep 5 t/m 8 het welbevinden van
de kinderen. Voelen ze zich veilig op school en zitten ze lekker in hun vel? Dat doen we met
de vragenlijsten van de Kantertraining. De kinderen vullen digitaal een vragenlijst in. De
leerkrachten bekijken de scores en gaan hierover met het kind in gesprek en zetten
mogelijke acties uit. Deze worden met ouders besproken tijdens het portfoliogesprek. De
uitslag van deze vragenlijsten delen we ook met de onderwijsinspectie.
In november 2021 scoorden alle groepen binnen de groene norm: de kinderen voelen zich veilig op school.
Dat is heel fijn! Wanneer we inzoomen op de individuele scores valt op dat een aantal kinderen in groep 8
oranje en/of rode scores hebben. Met deze kinderen is collega Rixt in gesprek gegaan. In een groep heb je
elkaar nodig om een gelukkige klas te blijven. Iedereen is uniek en mag zichzelf zijn maar we houden wel
rekening met elkaar. Soms gaat dat niet vanzelf en moet je als leerkracht daar bewust tijd voor maken.
Alle leerkrachten besteden tijdens de Kanjerlessen en tijdens de klassenvergadering (groep 5-8) aandacht
aan de gelukkige klas. Zo zijn we altijd actief bezig om de school een prettige en veilige plek te laten zijn voor
alle kinderen.

Persoonlijke rondleiding
Helaas kan de Open Dag voor de basisscholen in Balk nog niet doorgaan. We hopen dat we
deze later in het schooljaar nog kunnen organiseren. Wanneer vrienden, familie, buren of
kennissen nieuwsgierig zijn naar onze Daltonschool, zijn ze van harte welkom voor een
persoonlijke rondleiding! Graag een bericht sturen naar hazzeleger@gearhing.net

Reminder
Datum

Activiteit

Opmerking

Donderdag 10 februari

Reflectiegesprekken groep 5-8

Kinderen groep 5-8 vrij, komen
voor hun gesprek op school

Vrijdag 11 februari

Studiedag team

Alle kinderen VRIJ

Met vriendelijke groet,
Lieneke Schuurs

