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De Roffel 

08-04-2022 
 In deze Roffel 

Kerstmis  

Studiedag 

Voorstellen team 

Ouderenquête  

Buurt in bloei  

----------------------------- 

Agenda 

 

23 december 

Studiedag  

Alle kinderen vrij 

 

26-12 t/m 8-01-2023 

Kerstvakantie 

 

09 januari 2023 

Eerste schooldag na 

de Kerstvakantie 

 

09 t/m 20 januari 

Thema gezondheid 

in groep 1-8 

 

23 januari 

MR vergadering 

 

02 februari 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 

Glitterpakjes, Elsa-jurken, diademen, colbertjes, hakken en nieuwe patta’s. 

Weken keken de kinderen (en sommige collega’s, inc. mezelf) er naar uit: 

Gisteren vierden we Kerstmis op de Troubadour met een kerstbuffet voor 

kinderen in de klassen en een kerstmarkt voor ouders.  

Super om te zien dat we allemaal weer samen kunnen komen, want een jaar 

geleden zag de wereld er heel anders uit: We moesten de deuren een week 

eerder sluiten en snel daarna begon een oorlog die effect had op ons 

allemaal. Zowel op school, met de opvang van 4 Oekraïense kinderen, (wat 

we met enthousiasme als een van de eerste scholen in Eindhoven deden), 

maar ook privé. De energieprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest en of je nu 

in een jaren 30 woning woont of in een super strak geïsoleerd nieuwbouwhuis 

met 3 tieners die je huis als hotel gebruiken en uren onder de douche staan, 

we voelen het allemaal in onze portemonnee… 

Ook op schoolniveau kregen we het nodige voor onze kiezen: 

vervangingsproblematiek die steeds erger werd, een volle school, steeds meer 

nieuwkomers, ouders die zich niet aan de verkeersregels houden en ook de 

nodige uitdagingen in de privésfeer bij collega’s.  

Maar er gebeurden ook mooie dingen. Ik noem er een paar: Het Culturele 

Kinderfeest, een geslaagde zomeravondborrel, een 7.8. bij het 

oudertevredenheidsonderzoek, onze resultaten op het gebied van taal & 

rekenen en zeker ook sociaal-emotioneel, de fijne sfeer op school, het goede 

contact met u als ouder en een team wat altijd de schouders eronder wil 

zetten om het beste onderwijs neer te zetten voor uw kind.  

Op naar 2023! Een nieuw jaar vol nieuwe kansen en mogelijkheden. We kijken 

uit naar de fijne samenwerking met u als ouders en verzorgers.  

Laten we elkaar opnieuw respectvol en vanuit oprechte betrokkenheid 

opzoeken als er iets aan de hand is.  

We wensen u fijne feestdagen en een liefdevol 2023! 

 

22-12-2022 
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Voorstellen team 
 

Mijn naam is Stefanie Koot, ik werk 30 jaar in het basisonderwijs waarvan 

alweer 22 jaar bij de Troubadour. Leuk om te zien hoeveel de school 

veranderd is in de afgelopen jaren. Een nieuw pand, veel extra activiteiten 

voor de kinderen tijdens en na schooltijd, de kinderen worden vergeleken 

met vroeger steeds meer een wereldburger en er is steeds meer onderwijs 

op maat. 

Ik doe op dinsdag en donderdag Remedial Teaching taken op de 

Troubadour en begeleid de leerlingen die net wat meer ondersteuning 

nodig hebben naast het normale lesprogramma. Ook zorg ik er met Pittige 

Plus Torens (projecten voor meer- en hoogbegaafde kinderen) voor dat de 

leerlingen op niveau worden uitgedaagd. 

Het is ontzettend leuk om te zien hoe blij kinderen kunnen zijn als ze weer iets 

nieuws hebben geleerd, waar ze in eerste instantie soms enorm hard voor 

moeten hebben knokken. Kinderen succeservaringen op laten doen en 

(weer) zelfvertrouwen laten krijgen, dat is waar ik voor ga! Daarnaast heb ik 

ontzettend interessante discussies met de plusleerlingen, ze zijn dit jaar zo 

enthousiast begonnen aan de nieuwe projecten!  

 

Dit jaar ben ik gestart met de opleiding psychomotorisch leer-en 

gedragsspecialist. Een opleiding waarin je leert wat de mogelijke oorzaken 

kunnen zijn als een kind leerproblemen heeft en wat je dan kunt doen. Ik 

vind het mooi om de kinderen zo optimaal mogelijk op hun eigen niveau te 

kunnen begeleiden en zien groeien, prachtig! 

 

Dan nog een inkijkje in mijn privéleven. Ik ben gelukkig getrouwd met mijn 

man Sander. In t weekend gaan we graag fietsen, wandelen, onbekende 

oorden verkennen of naar familie of vrienden. Ik lees graag over van alles 

en nog wat, zit bij een sportclubje en ik kan genieten van een leuke film of 

lekker eten op zijn tijd. En oh ja, voor een biefstuk met champignons mag je 

me altijd wakker maken 😉 

 

Voorstellen team 

Ik ben Angela Kommeren, juf van groep 1/2B. 

Elke dag kom ik met plezier naar school en geniet ik van de 

kinderen. 

Samen met mijn collega's werken we hard aan goed onderwijs. 

 

In februari sta ik 45 jaar voor de klas, de tijd is voorbijgevlogen! 

Mijn pensioenleeftijd komt in zicht, maar ik ga tot de laatste dag 

genieten van dit mooie vak! 

 

mailto:troubadour@skpo.nl
http://www.troubadour-skpo.nl/


Basisschool De Troubadour – Maria van Bourgondiëlaan 2d – 5616EE – troubadour@skpo.nl – 040-2512704 - www.troubadour-skpo.nl 

4 

 

 

  

Ouderenquête  
Weet u nog dat u een vragenlijst kon invullen in februari/ maart van vorig schooljaar? Soms wordt zo’n lijst 

door ouders niet ingevuld, omdat ‘er toch niks mee gedaan wordt.’ En dat begrijp ik eigenlijk wel. 

Maar op De Troubadour hebben we er wel wat mee gedaan. Hieronder een update:  

 

Analyse 

Destijds hebben we een analyse van de resultaten gestuurd en is het uitgebreid in de MR besproken. Ons 

rapportcijfer was een 7.8. Een mooie ruim voldoende, waar we ook trots op mogen zijn. Het jaar daarvoor 

scoorden we een 7.6. Dus we zien ook een mooie stijgende lijn. Op naar die 8 he. 

We scoorden hoog op de onderdelen kwaliteit, veiligheid, welbevinden, lesgeven en pedagogisch 

handelen. Fijn! 

 

Daarnaast hebben we in de Roffels uitgebreid stil gestaan bij de vragen en opmerkingen die u heeft 

gesteld en hebben we geprobeerd antwoord te geven op al uw vragen en opmerkingen. 

 

Verbeterpunten 

Uiteraard waren er ook verbeterpunten. En dat zien we als een kans. We zijn tenslotte een school waar 

leren centraal staat en dan niet alleen het leren van kinderen, maar ook van school en teamleden.  

De leerlingen gaven aan dat problemen bij het overblijven niet altijd goed worden opgelost. De 

overblijfvrijwilligers hebben hier een aantal bijeenkomsten met elkaar over gesproken om dit te 

verbeteren. Daarnaast gaven ouders aan dat hun kind nog niet voldoende werd uitgedaagd om dingen 

te leren die ze echt moeilijk vinden. Hier zijn we met het traject van Onderwijs Maak Je Samen tijdens onze 

studiedagen opnieuw mee aan de slag gegaan. De studiedag stond vandaag ook in het teken van het 

uitdagen van kinderen tot leren.  

Daarnaast zijn we volop bezig om kinderen meer eigenaarschap te geven in hun leren. 

We willen dit soort onderwijsvernieuwingen en verbeteringen goed en zorgvuldig aanpakken, waarbij we 

literatuuronderzoek en veldonderzoek doen. En dat kost tijd, soms ziet u veranderingen daarom niet altijd 

direct terug.  

Daarnaast gaf u ons terug flinke verbetering te zien in de manier van communiceren. Inmiddels bent u 

natuurlijk aan mijn stijl gewend (lees: de vele taal die ik altijd nodig heb). Ik probeer het kort en krachtig 

te houden hoor. En dat nemen we weer mee naar 2023. 

 

 

Buurt in Bloei  
 

Wil je jouw wijk beter leren kennen? Ben je op zoek naar meer 

contact? Benieuwd naar wat er gebeurt en wil je graag helpen? 

Of ben je juist op zoek naar iemand in de buurt die jou kan 

helpen? Neem dan contact op.  

 

Doe dat ook als je zoekende bent: in waar je goed in bent, waar je 

energie van krijgt of waar jij het beste past. Als je vrijwilligerswerk 

wilt doen of als je iets voor de buurt wilt organiseren, maar niet 

weet waar je moet beginnen.  

Buurt in Bloei is het onderdeel van WIJeindhoven dat focust op 

verbinding in de buurt.  

 

Er werken "verbinders" die:   

• Inwoners aan elkaar koppelen die iets voor elkaar willen doen,   

• In kaart brengen wat inwoners nodig vinden voor de buurt,   

• Inwoners stimuleren zich in te zetten voor de buurt,    

• Wijkorganisaties aan elkaar en aan bewoners verbinden,   

• Meedenken bij de organisatie van activiteiten in de buurt.  
 

https://www.wijeindhoven.nl/over-wijeindhoven/buurt-in-bloei  
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