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EVEN BIJPRATEN
De herfst lijkt echt begonnen. De eerste winterjassen hangen alweer aan de haakjes in de
gang en de Kinderboekenweek laat alweer van zich horen. Allemaal signalen dat het
schooljaar volop begonnen is. In dit berichtje treft u verschillende onderwerpen. Leest u even
mee?
Personeel:
Voor de herfstvakantie zal juf Annemiek de dinsdag en woensdag in groep 1-2 weer
oppakken. Na de herfst volgt de opbouw van de maandag.
Gedurende de komende weken zal juf Martine deelnemen aan het audit team waarbij zij
andere scholen bezoekt. Juf Daisy staat die dagen in groep 5-6 en juf Niki in 3-4. Dit houdt in
dat alle dagen door eigen leerkrachten opgevangen worden.
De werkkamer van juf Annemarie wordt onze eigen “Tandem bibliotheek” en werkplek. We
willen het leesplezier actiever promoten en centraal stellen in onze onderwijsomgeving.
Mocht u thuis boeken hebben die opgenomen kunnen worden in onze schoolbibliotheek: wij
ontvangen ze graag.
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Jeelo en de
De afgelopen jaren heeft De Tandem steeds gewerkt met een twee jarige cyclus van de
Jeelo-thema’s. Op advies van Jeelo maken we dit jaar al de overstap naar een drie jarige
cyclus. Hierbij houden we rekenen met de opbouw van de kerndoelen en het geëiste
aanbod. De reeds geboekte excursies blijven we volgen. Wij verwachten dat leerlingen geen
hinder ervaren van deze aanpassing.
Het komende project is “Omgaan met Jezelf en de ander”. Hier sluit het thema van de
kinderboekenweek goed bij aan. Voor een overzicht van het aanbod kunt u terecht op de
klassenpagina.
Scholing ten behoeve van de onderwijsvernieuwing:
Afgelopen week is het Tandemteam onder begeleiding van de onderwijsadviesdienst BCO
verder gegaan met het inrichten van de instructielessen aangaande technisch en begrijpend
lezen in complexere combinatiegroepen. Voor het spellingsonderwijs zijn hier vorig jaar al
ontwerpen gemaakt. Na de herfstvakantie zullen de maandagmiddag en de
donderdagmiddag aangestuurd worden door 3 leerkrachten. Jeelo en technisch lezen staan
deze middagen op het programma. Na de herfstvakantie volgt de uitnodiging voor de
ouderavond aangaande de daling van het leerlingaantal en de mogelijke invulling van het
onderwijs.
Samenvatting oudertevredenheidspeiling mei 2018:
Onderstaande is binnen het team en de MR besproken.
Resultaten oudertevredenheidspeiling
 Responspercentage 38%
 Gemiddeld rapportcijfer 8,1. Landelijk is dit een 7,55.
 96% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan.
 92% van de ouders geeft aan dat hun kind zich veilig voelt op school.
 88%van de ouders is tevreden over de aandacht van normen en waarden, 6% is hier
ontevreden over.
 Alle ouders geven aan dat de leerkracht begrijpt wat het kind nodig heeft.
 Alle ouders zijn tevreden over de rust en orde op school.
 Alle ouders vinden de informatie van de school begrijpelijk.
 Alle ouders zijn tevreden over de sfeer en inrichting van het gebouw.
 94% vindt dat de school doet wat zij belooft.
 88% spreekt vaak positief over de school en 12% doet dit soms.
Belang en tevredenheid:
Er is aan ouders gevraagd wat zij belangrijk vinden voor een goede school. De vijf
belangrijkste aspecten volgens de ouders van De Tandem vindt u in onderstaand figuur,
gevolgd door het tevredenheidscijfer van de ouders en het landelijk gemiddelde.
De Tandem
tevredenheidscijfer
Alle scholen
1. De leerkracht
8,4
7,6
2. Contact met de leerkracht
8,5
7,7
3. Veiligheid
7,1
6,4
4. Persoonlijke ontwikkeling
8,0
7,3
5. kennisontwikkeling
8,2
7,3
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1. De leerkracht.
De leerkracht wordt door de ouders als belangrijkste aspect voor een goede school
genoemd. Alle ouders zijn tevreden over het contact met de leerkracht en over de
betrokkenheid van de leerkracht bij de leerlingen. Alle ouders vinden ook dat hun kind zich
gewaardeerd voelt door de leerkracht en dat hij/zij de kinderen zelfvertrouwen geeft. 96%
van de ouders is tevreden over hoe de leerkracht hen informeert over hoe het gaat met hun
kind. (4% weet het niet).
2. Contact met de leerkracht.
Alle ouders zijn tevreden over de gelegenheid om met de groepsleerkracht te praten, ze
nemen initiatief richting de leerkracht bij vragen of opmerkingen en de leerkracht is ook
makkelijk te benaderen. 87% van de ouders geeft aan dat de leerkracht contact met hen
opneemt als er iets opvalt aan hun kind. 4% geeft aan dat dit niet gebeurt. Alle ouders zijn
tevreden over hoe de leerkracht informeert over de aanpak in de groep.
3. Veiligheid.
82% van de ouders is tevreden over het toezicht op de kinderen tijdens de pauze (6%
ontevreden, 12% weet het niet) 59% van de ouders geeft aan tevreden te zijn over het
optreden van de school bij pestgedrag (12% ontevreden en 29% weet het niet) 77% is
tevreden over hoe de kinderen met elkaar omgaan op het schoolplein, 6% is hier ontevreden
over.
4. Persoonlijke ontwikkeling.
Alle ouders zijn tevreden over het bevorderen van zelfstandigheid en over de aandacht voor
het sociale aspect in de groep. Over de aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling is
92% tevreden en 8% ontevreden.
5. Kennisontwikkeling.
Over de aandacht voor rekenen en taal zijn relatief veel ouders tevreden (beide 92%,
landelijk is dit 82% en 84%) 92% is tevreden over de lessen naast lezen, taal en rekenen.
(8% ontevreden) 83% van de ouders is tevreden over de leerresultaten die de school bereikt.
4% is hier ontevreden over.
Minder belangrijk maar niet onbelangrijk:
In onderstaand figuur ziet u de twee aspecten die ouders minder belangrijk vinden voor een
goede school, weer gevolgd door het tevredenheidscijfer van de ouders en het landelijk
tevredenheidscijfer.
De Tandem
6. Contact met de
school
7. partnerschap

tevredenheidcijfer
7,7

Alle scholen
7,5

7,4
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6. Contact met school.
Bijna alle ouders voelen zich welkom in de school. 96%van de ouders is tevreden over de
informatie die zij krijgen over hun kind (4% ontevreden). Over de gelegenheid om met de
directie te praten is 88% tevreden (12% weet het niet). 71% van de ouders is tevreden over
de afhandeling van opmerkingen/klachten door de directie. 12% is hier ontevreden over.

3

7. Partnerschap.
Alle ouders zijn tevreden over de mogelijkheden om als ouder actief mee te doen met
activiteiten. Ook zijn veel ouders (88%) tevreden over hoe de school hen inzicht geeft in haar
visie op onderwijs en de ontwikkeling van kinderen over de mogelijkheid tot meedenken over
wat er op school gebeurt is 89% tevreden en 12 % ontevreden.
Conclusie:
Hieronder vindt u de top 10 tevredenheid en de top 10 ontevredenheid voor De Tandem
volgens de ouders.
Top 10 tevredenheid
Top 10 ontevredenheid
1. Hoe de leerkracht informeert over de
1. Omgang van de kinderen onderling
aanpak in de groep.
2. Inhoud en leesbaarheid schoolgids
2. Gelegenheid om met de leerkracht
3. Afhandeling van klachten door
te praten.
directie
3. Sfeer en inrichting in het
4. Bereikbaarheid van de directeur
schoolgebouw.
5. Optreden bij pestgedrag
4. Wijze waarop de schooltijden
6. Aanwezigheid van voorzieningen
worden nageleefd.
voor- en naschoolse opvang
5. Bereikbaarheid van de leerkracht
7. Mogelijkheid tot meedenken
6. Begeleiding van uw kind
8. Lessen die de school naast, lezen,
7. Betrokkenheid leerkracht bij
rekenen en taal aanbiedt
leerlingen
9. Aandacht voor sociaal-emotionele
8. De aandacht voor het sociale aspect
ontwikkeling
in de groep
10. Vindbaarheid van de schoolgids.
9. Contact met de leerkracht
10. Rust en orde op school.

herinnering:
Na de herfstvakantie starten we met de Parro app, zodat u sneller op de hoogte bent van
de gang van zaken in de klas.
Kijkt u vast op https://parro.education/
Na de herfstvakantie ontvangt u een inlog van de leerkracht.
Juf Niki is als ICT coördinator betrokken bij de invoering van dit proces.
Foto’s maken op school of tijdens schoolactiviteiten buiten:
Als ouders bent u van harte welkom om foto’s te maken van uw jarige kind in de groep. Of
tijdens uitstapjes of andere activiteiten buiten het gebouw. Wij willen u vragen deze foto’s
niet te delen in social media als hier andere kinderen zichtbaar op zijn. Tijdens activiteiten in
de school zorgt het team voor het verspreiden van de afbeeldingen via Parro, zij weten
immers welke leerlingen niet op de foto mogen.
Met vriendelijke groet namens het Tandemteam,
Lonneke Hubers-Bongaerts
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Kinderboekenweek

We hebben afgelopen dinsdag gezamenlijk de
Kinderboekenweek 2018 geopend. Het thema
dit jaar is vriendschap, wat heel mooi aansluit
bij ons Jeelo project omgaan met elkaar. We
zijn begonnen met de uitleg van de opdracht
voor de onderbouw en bovenbouw voor
komende periode. Er zijn zoals elk jaar weer
gouden en zilveren griffels en penselen te
winnen.
Daarna hebben we in tweetallen het
vriendjeszoekspel gespeeld waarbij
speurneuzen nodig waren. Uiteindelijk was de
oplossing van het spel: Kom erbij!
Op dat lied van kinderen voor kinderen hebben
we samen gedanst met groot en klein door elkaar.
Een gezellige, geslaagde opening dus!
In de groepen wordt tijdens de Kinderboekenweek naast de opdracht ook extra veel
aandacht besteed aan boeken en leesplezier.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Klik op onderstaande linken voor het laatste nieuws uit de groepen.
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8
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OVERIGE BERICHTEN

Op vrijdag 5 oktober 2018 gaan we

Op vrijdag 5 oktober 2018 gaan we met het Jeugdhonk zwemmen. We verzamelen rond
18.15 uur bij het dorpshuis en je wordt weer rond 21.30 uur thuis gebracht. We gaan naar
het Sportiom in Den Bosch. Voor het heen en terug brengen hebben we de hulp van
ouders/verzorgers nodig, dus graag melden bij je aanmelding of ze kunnen rijden. Eigen
bijdrage is € 5,00.
Let op aanmelden kan tot en met woensdag 3 oktober 2018, tot 20.00 uur!
Meld je aan via de site! www.jeugdhonk-balgoy.nl
Tot vrijdagavond 5 oktober 2018 en vergeet je zwemspullen niet!
Groetjes, De jeugdhonkcommissie
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