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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag sluiten we de Cito periode in groep 3 t/m 8 af. Misschien heeft u gehoord
dat de afname soms niet vlot verliep. Dit heeft te maken gehad met de kinderziektes in het nieuwe
systeem van Cito. We hopen dat dit bij de afname in juni verholpen is. Op vrijdag 17 februari gaan
wij aan de slag met alle data. Deze dag kunnen de leerlingen rustig wakker worden, want vanwege
een studiedag is de school gesloten.

Tevredenheidspeiling
Donderdag 19 januari heeft het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en teamleden
plaatsgevonden. Onderzoeksbureau B&T heeft de resultaten in kaart gebracht en besproken met
stakeholders (ouders), leerkrachten en directie. We zijn erg blij met de grote respons en de resultaten.
Ouder(s)/verzorger(s) geven onze school het rapportcijfer 7,7 en leerlingen geven het een 8,7!! We
zijn nog in afwachting van het volledige rapport en zullen later de uitkomsten met u delen.

Inspectiebezoek
Maandag 6 februari heeft de inspectie een dag op De Boogerd meegedraaid. In het nagesprek
hebben wij veel complimenten in ontvangst mogen nemen. Ze zien dat er hard wordt gewerkt, dat we
aan de juiste knoppen draaien en zicht hebben op de ontwikkeling van de leerlingen. Ook de
gesprekken met leerlingen en ouders hebben ze als zeer positief ervaren. Er is een zeer betrokken
team werkzaam dat zorgt voor rust, structuur en veiligheid in de school.
Van de 12 standaarden staan er 11 op groen en voor de laatste standaard ‘resultaten’ is tijd nodig. We
doen hier de juiste dingen, alleen heeft dit iets langer de tijd nodig. Met de ontwikkelingen die wij de
afgelopen jaren in gang hebben gezet, hebben ze het vertrouwen geuit dat wij ook dit voor elkaar
gaan krijgen.

Vrijwilligers
Door de gemeente zijn de vrijwilligers van BasisBuren uitgeroepen tot vrijwilligers van het jaar. Daar
zijn wij erg trots op, want zonder de vrijwilligers kunnen we niet alles doen wat we wel graag zouden
willen. Om dit te vieren en ze extra in het zonnetje te zetten, worden ze uitgenodigd voor een hapje en
drankje.

Inloopavond
In alle groepen wordt momenteel aan het thema weer gewerkt. We sluiten dit thema op dinsdag 21
februari af met een inloopavond van 17.30 tot 19.00 uur. In de centrale hal staat tot 18.30 uur de
koffie en thee weer voor u klaar!

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een fijn weekend toe.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Marieta Ruesink
directeur
OBS De Boogerd
te Maurik


