
Nieuwsbrief April 

3 Daphne Dubbelaar jarig 

3 Caroline Peeters jarig 

19 Paaslunch 

20 start meivakantie t/m 5 mei 

 

Belangrijke data in mei 

30 mei  Hemelvaartsdag, vrij 

31 mei  vrij 

 
Ontwikkelingen  
 
Focusgesprekken  
In maart 2019 hebben de focusgesprekken plaats gevonden naar aanleiding van de 
tevredenheidspeiling. Hier onder vindt u het verslag.  
  
Focusgesprek leerlingen  
Leerlingen van de leerlingenraad waren aanwezig.  
  
Kan beter:  

• Toegang rolstoelen hele gebouw  
• Lesprogramma aanpassen op leerlingen met een lichamelijke beperking  
• Meer computers  
• Gescheiden afval  
• Rommel opruimen na de pauze  
• Meer benadering als middelbare school; werk zelfstandig invullen  

Hand opsteken ipv vinger  
Vakken zoals de middelbare school  
Engels/aardrijkskunde/geschiedenis/muziek/ kennis 
maken andere sporten.  
Leerkrachten aanspreken met achternaam  
Graag cijfers  
Te laat: rode kaart en na 3x contact met ouders  
Aanspreken als jong volwassenen.  

• Graag folie voor de ramen in keuken/techniek/Zedemo=> nu te veel afleiding van wat er in 
de aula en buiten gebeurt.  

 

Tevreden over  
• Het is leuk op school, gezellig  
• Leerlingen zijn aardig voor elkaar  
• Er wordt goed gelet en gereageerd op pesten  
• De leerkrachten luisteren goed en kunnen goed uitleggen.  
• Praktijkleren  
• De lessen in de klas  
• Stages  



• Er wordt goed les gegeven  
• Er wordt steeds meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid gegeven  
• Pieper als er iets aan de hand is.  
• Stappen die worden genomen als er iemand boos is.  

  
Focusgesprek ouders  
2 ouders aanwezig  
  
Kan beter:  

• In het OPP (Ontwikkelingsperspectief) veel termen die niet begrepen worden. Graag een 
schema hoe het OPP te lezen is.  
Uitleg kopteksten maar ook bepaalde termen zoals PMT.   
• Gesprekstijd van allereerste OPP wordt als kort ervaren. Nog wennen aan de opzet van het 
OPP en de stappen die beschreven staan.  
• Contact met de mensen van de LWP en LOL  
• Willen graag weten hoe het met de leerlingen gaat. Bij achterblijven van de te verwachte 
ontwikkeling graag eerder contact met de ouders.  
• Hoe gaat de school om met incidenten in de school.  
• Ideeën vanuit ouders in overleggen graag eerder terugkoppelen wat er mee wordt gedaan. 
Bijvoorbeeld huiswerk of gebruik agenda SchouderCom.  
• Graag een eerste contact in de eerste periode om af te stemmen wat een kind nodig heeft en 
wat de verwachtingen zijn.  
• LOL: graag eerder berichtgeving waar een leerling geplaatst is. Leerlingen die zelfstandig 
reizen kunnen dan de weg verkennen voordat ze officieel beginnen.  

Graag een start en een eindtijd vermelden in de brief.  
• Hoe kan er een verschil zitten tussen prestaties in de klas (methodes) en de CITO.  
• Meer inzicht in de cognitieve vakken bij de LWP en LOL.  
• Inzicht in de notulen MR/GMR  
• Optimaal gebruik van SchouderCom (agenda, andere mogelijkheden)  

  
Tevreden  

• Gebouw is verzorgd en netjes => overzichtelijk gebouw, fijn dat het zo open is.  
• Er is veel zicht op de leerlingen. Team weet wat er speelt.  
• Snelle contacten met leerkracht  
• Wordt mee gedacht met de mogelijkheden van het kind en gezocht naar oplossingen.  
• OPP een week van tevoren bij de ouders.  
• Schooltijden ivm overzichtelijke middag en handig qua opvang.  

  
  
Met de informatie die wij hebben gekregen gaan wij bekijken welke stappen wij aankomend jaar 
kunnen gaan zetten om ons onderwijs te verbeteren.  
  
Sportdag  
Op vrijdag 24 mei wordt de sportdag georganiseerd.  
De sportdag zal plaats vinden op de atletiekbaan Leidse Hout.  
  
OPP-besprekingen  
Zoals ieder jaar is aan het einde van het schooljaar de evaluatie van het OPP.  
Dit jaar hebben wij de OPP-gesprekken gepland op woensdag 3 juli. De gesprekken vinden overdag 
plaats.  
De leerlingen zijn deze dag vrij (zij worden wel bij het OPP-gesprek verwacht).  
Deze datum is niet opgenomen in het jaarrooster. Fijn als u met deze dag rekening kunt houden.  
Na de meivakantie ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging voor het OPP-gesprek.  
 



Paaslunch 
Op vrijdag 19 april a.s. gaan we met z’n allen genieten van de jaarlijkse paaslunch, mede mogelijk 
gemaakt door de ouderraad. Ook de leerlingen op de LOL plekken krijgen een lunch gebracht en 
hoeven die dag dus geen eten mee te nemen. 

 


