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Tevredenheidsonderzoek  
 
Alle scholen van Delta-onderwijs (waartoe wij ook behoren) 
moeten geregeld tevredenheidsonderzoeken afnemen en 

we gebruiken daarvoor de vragenlijsten van “Scholen op de kaart”, zodat de resultaten te vergelijken 
zijn. De resultaten van de onderzoeken worden onder andere gebruikt om verbeterpunten in beeld te 
brengen en op te nemen in een plan van aanpak. Het tevredenheidsonderzoek is online en anoniem 
en verdeeld in drie categorieën: kinderen, ouders, medewerkers.  
 
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen de komende weken op school gelegenheid om de vragen 
te beantwoorden. De inlogcodes zijn niet gekoppeld aan een bepaalde leerling.   
 
Ouders/verzorgers verzoeken wij om thuis online deel te nemen. Elk oudste kind in een gezin krijgt 
maandag een inlogcode mee (niet gelinkt aan een kind of ouder), waarmee per gezin enkele vragen 
beantwoord kunnen worden. Het is een korte vragenlijst met vragen over de buurt van de school, het 
schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid), het onderwijsleerproces en informatie en communicatie. 
Wij vragen ook om de school een rapportcijfer te geven.  
 
Wij hopen dat u de moeite neemt om deel te nemen. Wij hopen ook dat u zoveel mogelijk de 
“normale” gang van zaken op school bij het beantwoorden van de vragen in gedachten houdt en niet 
de uitzonderlijke situatie zoals die nu is, met de maatregelen van het RIVM en de zorgen om het 
coronavirus.  
 
Doet u mee tussen 1 maart en 20 maart? Alvast onze hartelijke dank!  
 

 
 “Mijn kind doet zoiets niet!”  
 
Wij denken soms van onze leerlingen “dat doen ze niet”… u denkt 
dat vast ook van uw kind! Maar helaas staan wij er op school soms 
versteld van wat ze wél doen… en u vast ook! Kwetsende teksten 
en foto’s en filmpjes, bedreigingen, lastig vallen, stalken, roddels, 
haatberichten, schelden, lelijk taalgebruik, pesten, sexting… Op 
sociale media respectloos met elkaar omgaan is helaas aan de orde 

van de dag, ook al in de onlinewereld van uw kinderen.  
 
Wij proberen uw kinderen te leren om respectvol met elkaar om te gaan, ook via telefoon en pc. Wij 
gaan er vanuit dat u dat thuis ook probeert en wij verzoeken u dringend om geregeld te vragen of 
(mee) te kijken wat uw kind zoal op telefoon en pc doet. Wij besteden er op school ook veel en geregeld 
aandacht aan. Als we het samen bespreekbaar houden, dan kunnen we zo nodig bijsturen en 
bescherming bieden in de harde onlinewereld. 
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Voorleeskampioen van Oosterhout! 
 
Enige tijd geleden heb ik in de info verteld, dat Fenno uit onze klas de 
voorleeskampioen van de Rubenshof is geworden, na een 
voorleeswedstrijd die wij in de groepen 7 en 8 hebben gehouden. Fenno 
heeft afgelopen maand onze school vertegenwoordigd tijdens het (online) 
voorleeskampioenschap in Oosterhout. Hij nam het op tegen elf 
voorleeskampioenen van andere Oosterhoutse basisscholen en... hij heeft 
gewonnen! 
 
Deze trotse juf kan u daarom nu vertellen, dat Fenno Oosterhout mag 
vertegenwoordigen tijdens het Brabantse Kampioenschap Voorlezen eind 
maart. Ook dit zal online georganiseerd worden. 

 
Vandaag kreeg hij in onze klas zijn beker uitgereikt en een prijs. En komende week zal Fenno 
waarschijnlijk in de Oosterhoutse krant komen te staan. In deze link vindt u zijn voorleesfilmpje en kan 
iedereen zien hoe knap hij dit heeft gedaan. 
 
Wij wensen Fenno onwijs veel plezier en succes toe eind maart en ik houd u op de hoogte. 
 
Liselotte van Houwelingen, leerkracht groep 7 
 

 
 Verkeer(d)  
 
Helaas bereiken ons geregeld berichten van ouders die hun zorg en irritaties 
uitspreken over de verkeerssituatie en het gedrag van ouders bij onze beide 
locaties. Wij weten het… de verkeers- en parkeersituatie is op beide plaatsen 
verre van ideaal en vanwege de beperkte ruimte zal dit niet veranderen.  

 
Er is maar één manier om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren en 
geen ruzies ontstaan: houdt u aan de regels! Kom om te beginnen zoveel 
mogelijk lopend of op de fiets, parkeer en stop alleen waar dit is toegestaan, 
houd rekening met andere ouders en kinderen. De leerkrachten zullen de 
kinderen weer eens attenderen op de verkeersregels rondom de school en wij 
hopen dat zij op hun beurt ú wijzen op de regels als u in de fout dreigt te gaan.  
 
Wij gaan zelf niet als handhavers optreden, maar we hebben de gemeentelijke handhavers wel 
verzocht om geregeld bij onze beide locaties te komen bij de start en het einde van de schooltijd. Wij 
rekenen op uw medewerking om de omgeving van de school een veilige plek te laten zijn voor álle 
kinderen en volwassenen.    
 
 
Stand van zaken coronabesmettingen 
 
Er bereiken ons helaas geregeld meldingen van besmette ouders van wie de kinderen in quarantaine 
gaan. Hoe vervelend en spannend dit ook is, wij zijn opgelucht dat we tot nu toe nog geen klassen naar 
huis hoeven te sturen. We kunnen onze lesprogramma’s eindelijk weer eens normaal afwerken en dat 
is heel fijn. Dat we vanwege het prachtige voorjaarsweer alle deuren 
en ramen wijd open kunnen houden en veel buiten kunnen gymmen 
en spelen, is natuurlijk mooi meegenomen!  
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