
Langzamerhand zijn alle citotoetsen afgenomen. In groep 8 zijn de onderwijskundige rap-
porten meegegeven en in de andere groepen zijn de rapporten in de maak. Na de voor-
jaarsvakantie volgen de rapportgesprekken. Deze gesprekken zijn een mooi moment voor 
ouders en leerkrachten om met elkaar in gesprek te gaan over een kind. Wellicht zou u, 
naast deze gesprekken over uw kind(eren), ook in gesprek willen gaan over andere zaken 
die op school spelen. Zelf vind ik het erg fijn om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 
Dit is de reden dat we op school binnenkort een ouderpanel organiseren. Meer hierover 
leest u in deze Buutflits. 

Nicky Hereijgers Directeur   

 

 

Een paar keer per jaar wil ik met ouders in gesprek over wisselende onderwerpen. Dit doen 
we tijdens een zogenaamd “ouderpanel”. Iedereen die graag meepraat over het onderwerp 
is welkom om zich aan te melden. Aangezien ouders op verschillende momenten vrij zijn, 
zullen we de ouderpanels ook gedurende het jaar op verschillende momenten organiseren. 
Het eerste ouderpanel staat gepland op 20 maart 2019 van 9.00 uur tot 10.30 uur en zal in 
het teken staan van communicatie. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan dit 
ouderpanel, dan kunt u zich aanmelden via directie@debuut.unicoz.nl  
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Belangrijke Data       
 14 februari                   

’s middags Valentijnsdisco 

 18 februari             
Leerlingenraad     

 22 februari            
Rapport 

 23 februari t/m 3 maart     
Krokusvakantie 

 20 maart                             
Ouderpanel 



Waar de onderwijsinspectie voorheen de verantwoordelijkheid bij de scholen legde, doen zij dit nu op bestuursni-
veau. Eind januari 2019 heeft Unicoz een inspectiebezoek gehad. Om te verifiëren of de zaken die Unicoz belang-
rijk vindt ook daadwerkelijk terugkomt op scholen, hebben ze een vijftal scholen uitgekozen om een verificatieon-
derzoek te houden. De Buut behoorde tot één van deze scholen. 

Op 19 februari komt de onderwijsinspectie bij ons op bezoek. Tijdens dit bezoek zullen zij met ouders, leerlingen, 
leerkrachten, ib’er en directeur praten. Ook zullen ze in verschillende groepen kijken hoe ons onderwijs is inge-
richt. Aan dit onderzoek zit geen beoordeling vast. Wel is het voor onze school fijn om te zien wat er goed gaat en 
welke verbeterpunten er zijn, zodat we hiermee aan de slag kunnen. 
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