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Formatie nieuwe schooljaar 
Het mag voor zich spreken dat we druk bezig zijn met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Ook het 
bepalen van welke leerkracht in welke groep komt, hoort hierbij.  
Komend jaar hebben we te maken met enkele wijzigingen:  
Ingrid, nu op vrijdag in groep 5, heeft besloten weer volledig bij Phoenix (de invalpool van INOS) te gaan werken. 
Ingrid werkt daar nu ook en het werk op Kievitsloop deed ze er tijdelijk extra bij. Deze extra dag wil zij komend 
jaar niet meer werken, vandaar de keus om bij ons te stoppen. 
Henriëtte, groep 5, heeft besloten minder te gaan werken. In plaats van vier dagen werkt zij komend jaar nog 
twee dagen bij ons. 
Daarnaast heeft het Rijk besloten extra gelden toe te kennen aan het onderwijs, waardoor we de formatie voor 
een deel kunnen uitbreiden. Hierdoor kunnen we komend jaar een onderwijsassistente aan ons team toevoegen. 
Door de vrijgekomen formatie mogen we komend schooljaar twee nieuwe collega’s aan ons team toevoegen: 
Sharon van Leeuwen (groepsleerkracht) en Aniëlka van Strien (onderwijsassistent). In de eerste Memo van het 
nieuwe schooljaar zullen Sharon en Aniëlka zich aan u voorstellen. 

Het plaatje komt er als volgt uit te zien: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1-2A Patricia Patricia Patricia Patricia Patricia 

Groep 1-2 B Popko Anniek Popko Popko Popko 

Groep 3 Heleen Heleen Heleen Heleen Heleen 

Groep 4 Suzanne Suzanne Suzanne Suzanne Suzanne 

Groep 5 Michelle Michelle Michelle/Romanie Romanie Romanie 

Groep 6 Sabrina Sabrina Sabrina Sharon Sharon 

Groep 7 Ciska Ciska Ciska Sandra Sandra 

Groep 8 Arnoul Arnoul Arnoul Arnoul Arnoul 

Sandra vervult op maandag, dinsdag en woensdag haar taken als Intern Begeleider. 
Sabrina, Anniek, Michelle en Henriëtte vervullen op diverse dagen ondersteunende taken. 
De werkdagen van Aniëlka staan op het moment van schrijven nog niet vast. 
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Kennismaken met de nieuwe leerkracht 

Op donderdag 4 juli gaan alle kinderen kennismaken met hun nieuwe leerkracht(en) in hun nieuwe groep. 
Dit gebeurt ’s morgens om 9 uur. 
Ook alle kinderen die na de zomervakantie gaan starten op Kievitsloop worden voor dit moment uitgenodigd. 

Haagse Beemdenloop 

 
26 mei j.l. werd voor 30e keer de Haagse Beemdenloop georganiseerd. Het was heerlijk hardloopweer. Om 10.45 
was de start van de warming-up voor de kids-run door Erik Plukkel van Be Fit Breda. Om 11.00 uur werd het 
startschot gegeven. Ook van onze school liepen er kinderen en ouders mee. De motivatie en inzet was geweldig 
en iedereen was enthousiast over de obstakels die ze onderweg tegenkwamen (door een bus, onder een net 
door, door de bandenbaan, enz). Bij de finish werd iedereen beloond met een mooie en welverdiende medaille! 

  

Blink 

Tijdens de themaweken van maandag 18 maart t/m vrijdag 29 maart 
hebben we gewerkt met de methode Blink Wereld geïntegreerd.    

Het oriënteren op een nieuwe methode voor wereldoriëntatie vloeit voort 
uit één van onze ambities uit het koersplan: we willen de zaakvakken 
graag geïntegreerd en thematisch aanbieden, waarbij we de kinderen 
prikkelen om eigen leervragen te stellen en "de wereld de klas in brengen 
en met de klas de wereld in gaan" om antwoorden te zoeken.  

Het werken met deze methode is ons zo goed bevallen, dat we hebben besloten er komend schooljaar als proef 
een periode mee aan de slag te gaan. Tot de herfstvakantie zullen we een geïntegreerd thema aanbieden in de 
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groepen 4 t/m 8. De groepen 1/2 en 3 zullen hier waar mogelijk bij aansluiten.   
Blink Wereld is een methode voor wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek) die 
uitgaat van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. De geïntegreerde 
thema’s sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste 
aspecten van de wereld aan bod komen. Binnen een thema krijgen de leerlingen een aantal lessen waarin 
basiskennis aangeboden wordt, gevolgd door lessen waarin ze aan de slag gaan met hun eigen leervragen en het 
thema wordt afgesloten met een eindopdracht, waarin ze het geleerde presenteren.  
Na deze proefperiode zullen we opnieuw evalueren en onze bevindingen delen om te kijken of Blink Wereld 
geïntegreerd voldoet aan onze wensen en aansluit bij onze visie en ontwikkeldoelen. We houden u op de 
hoogte.  

Tevredenheidsonderzoeken 

In de periode maart-april zijn op school de tevredenheidsonderzoeken 
afgenomen. Er zijn vragenlijsten ingevuld door leerlingen (van de groepen 6, 
7 en 8), ouders en medewerkers. 

De vragenlijst voor de leerlingen is gericht op het monitoren van de sociale 
veiligheid en is hiermee een verplicht onderdeel van ons sociaal 
veiligheidsbeleid (ten gevolge van de Wet Monitoring Sociale Veiligheid). 
Het gemiddelde punt voor de veiligheidsbeleving is 8.2. Dit ligt 0.1 punt lager 
dan afgelopen jaar. 
Vergelijken met de afname van vorig jaar is lastig, omdat er dit jaar meer en 
ook andere vragen gesteld zijn en daarbij is de wijze van scoren gewijzigd. 
Tot vorig jaar werd gescoord op een zogenoemde vierpuntsschaal (--, -, +, ++) 
en sinds dit jaar is hier een vijfde, neutrale tussenscore aan toegevoegd. 
Hierdoor ontstaat een ander beeld en is vergelijken, zoals gezegd, lastig. 
Over het algemeen kunnen we stellen dat veel onderdelen ongeveer gelijk 
blijven in vergelijking met vorig jaar. Soms groeit de ene zijde van de schaal 
iets, maar neemt ook de andere zijde af, waardoor je toch weer op een soort 
van evenwicht uitkomt. 
Ook nieuw is dat we sinds dit jaar de opbouw van de score uitgesplitst over de onderdelen kunnen zien: 
Welbevinden scoort gemiddeld een 7.4, de ervaren sociale en fysieke veiligheid scoort gemiddeld een 8.3 en de 
aantasting van sociale en fysieke veiligheid een 8.9, waarbij een hoger punt duidt op een hogere beleving van 
veiligheid. 
Tot slot wordt de kinderen gevraagd de school een rapportcijfer te geven. Dat komt dit jaar op een gemiddelde 
van 7.8 en is hiermee 0.1 punt hoger dan afgelopen jaar. 

De vragenlijst voor ouders is helaas door te weinig ouders ingevuld om representatief te zijn en conclusies 
mogen we derhalve niet verbinden aan de uitslag. 
De reacties die wel gekomen zijn, laten zien dat de tevredenheid onder deze ouders is toegenomen. Van de 
twaalf onderdelen die in de rapportage worden weergegeven, is één onderdeel gelijk gebleven aan de vorige 
afname (2017) en alle overige onderdelen zijn hoger dan afgelopen keer. 
“Hoe tevreden zijn ouders over de school?” kan opgevat worden als het samenvattend oordeel. Dit is 
gewaardeerd met een 7.3 (een toename van 0.6). Ook de ouders is gevraagd naar een rapportpunt en dit is een 
7.4 (0.7 hoger dan in 2017). 

Ook de medewerkers hebben een vragenlijst ingevuld. Aangezien we met dit team nog niet samen waren in 
2017, kunnen we niet vergelijken met een vorige afname. Bij het invullen is gebruik gemaakt van een 
vierpuntsschaal en de score is dan ook maximaal 4 punten. De veiligheid wordt gewaardeerd met een 3.4 en de 
tevredenheid over de sfeer met een 3.1. Ook de medewerkers is naar een rapportpunt gevraagd en dat komt 
gemiddeld op een 7.2. 
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