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Bijzonderheden deze lesweek: 

Ma. 01-11 Tevredenheidsenquêtes voor kinderen, ouders                         
en leerkrachten 

Di.    02-11  

Wo. 03-11  

Do.  04-11   

Vr.   05-11 Jurybezoek in het kader van De Excellente School 

Bijzonderheden volgende lesweek: 
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SCHOOLGIDS-JAARKALENDER 2020-2021 
Vanaf vandaag treft u de interactieve digitale schoolgids 
2021-2022 aan op onze website, alsook in de Basisschool-
App. Wanneer u bij de inhoudsopgave klikt op de titel van het 
hoofdstuk of rubriek, dan komt u direct op desbetreffende 
bladzijde. Dat geldt ook voor de kalender en de maanden. 

Uw oudste kind ontvangt deze of uiterlijk volgende 
week de papieren versie van de nieuwe schoolgids. 
Hierin treft u velerlei informatie aan over de gang 
van zaken op school.  
Ook is in het tweede gedeelte van deze schoolgids 
opgenomen de maandelijkse SCHOOLKALENDER. 
U kunt de schoolgids 
dus als jaarkalender 
gebruiken en ophangen 
op een opvallende 
plaats, zodat u op de 

hoogte blijft van belangrijke gebeurtenissen op 
school. 
Het thema van dit schooljaar  
“Kindcentrum Dierdonk….. 
                                              ….samen leren, samen vieren!” 

 
 

VRIJDAG 5 NOVEMBER: JURYBEZOEK EXCELLENTE SCHOLEN 
Aanstaande vrijdag worden wij bezocht door de jury van Excellente 
Scholen.  
Zoals u wellicht nog weet ontvingen wij in 2019 
het predicaat Goed van de Inspectie van het 
Onderwijs. Scholen met dit predicaat komen in aanmerking om ook 
Excellente School te worden.  
 

Ma. 08-11  

Di.   09-11  

Wo. 10-11  

Do.  11-11  

Vr.   12-11  

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
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Kindcentrum Dierdonk, een Oase van ontwikkeling. 
Het Excellentieprofiel van Kindcentrum Dierdonk behelst het 
transitieproces van het leerstofjaarklassensysteem naar kindgerichter 
onderwijs. Dit proces omvat teamontwikkeling, onze Oase en bijvoorbeeld 
ook het kind-ontwikkelportfolio. 
De landelijke jury bezoekt onze school en maakt kennis met dit proces in 
de praktijk. Daarnaast voeren zij diverse gesprekken met het 
managementteam, een afvaardiging van de leerkrachten, kinderen en 
ouders. Wij zien de komst van de jury met vertrouwen tegemoet. 
In januari 2022 ontvangen wij de uitslag van dit bezoek en krijgen wij te 
horen of Kindcentrum Dierdonk zich Excellente School mag gaan noemen. 
 

 
 

ENQUETES IN NOVEMBER 
Zoals reeds met u gecommuniceerd worden er in 
november Kwaliteits- en Tevredenheid enquêtes 
afgenomen bij kinderen, ouders en medewerkers.  
In samenwerking met bureau OIG (Onderzoek en 
Innovatie Groep) gaan wij jaarlijks korte enquêtes 
afnemen passend bij een thema. Deze enquêtes 
worden afgenomen op alle scholen behorende bij 
QliQ Primair Onderwijs te Helmond. 

U ontvangt in november per e-mail een uitnodiging voor de 
ouderenquête.  
De kinderen zullen de enquête die voor hen bestemd is op 
school in gaan vullen.  

Relatie: 
Het jaarthema van het eerste ouderbetrokkenheidsonderzoek zal zijn: 
Relatie. De eerste vragen zijn dan ook gericht op uw ouderbetrokkenheid 
in relatie met ons kindcentrum. 
Schooltijden: 
Daarnaast zijn na inbreng van de werkgroep Kwaliteitsverbetering en 
Medezeggenschapsraad  bij deze enquête enkele additionele vragen 
toegevoegd betreffende onze schooltijden.  
Het zijn opiniërende vragen over hoe u aankijkt tegen 
de huidige schooltijden. Hoe tevreden of ontevreden 
bent u daar mee? Een belangrijk onderwerp, waar uw 
deelname zeer gewenst is. Schooltijden hebben invloed 
op onderwijstijd, maar ook bijvoorbeeld opvang, uw 
werk etc. Mocht de uitslag daar aanleiding toe geven dan zal een 
vervolgonderzoek worden opgesteld.  
Wilt u meer informatie over hoe het werkt met schooltijden in het 
onderwijs dan kunt u via deze site meer informatie vinden van de 
Rijksoverheid.   
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen-
basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren 

Tot slot, hopen wij daarom van harte dat u de tijd neemt deze enquête in  
te vullen. Met die informatie kunnen wij weer verder bouwen aan borging  
van het goede en verbetering waar nodig.  

Bij voorbaat dank! 
Namens de werkgroep Kwaliteitsverbetering. 

Niels Bevers, 
Adjunct-directeur. 

Vragen? 
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen voor de werkgroep 
Kwaliteitsverbetering dan kunt u deze doorgeven per mail via 
n.bevers@dierdonkschool.nl 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren
mailto:n.bevers@dierdonkschool.nl
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MAANDAG 18 OKTOBER…….EEN BIJZONDERE DATUM! 

Afgelopen maandag 18 oktober 2021 was het de 
officiële jubileumdag 25 jaar Basisschool Dierdonk. Dit 
werd gevierd met muziek, gezelligheid en iets lekkers! 
Alle groepen verzamelden zich op het hoofdplein; we 
zongen het Dierdonklied; streken de Dierdonkvlag en 
de jubileumvlag werd in top gehesen. Juffrouw Marjolein en juffrouw 
Yvonne lieten symbolisch twee ballonnen op. Daarna was er in de pauze 
popcorn. 

In de loop van de ochtend arriveerde het 
Hofstad Jeugd Orkest uit Den Haag en de 
muzikanten gaven in de groepen 5-6-7-8 
uitleg over hun instrumenten en het 
middagconcert. 
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Tussendoor mocht juffrouw 
Yvonne voor haar afscheid een 
straatnaambord onthullen 
met haar naam erop. 

In de gymzaal konden de kinderen naar het grote orkest luisteren naar 
muziek uit Pirates of the Caribbean, naar stukken van Mahler en Stravinsky. 
Ook klassieke muziek spreekt tot de verbeelding en zeker wanneer je 
tussen de orkestleden mag staan, dan maakt muziek een onuitwisbare 
indruk! Grote dank aan dirigent dhr. Lex Blankestijn en het Hofstad Jeugd Orkest. 

 
In de aula trad de amusante Miss Twist op voor de groepen 1-2-3-4 met 
haar goochelact, ballonnentrucs en andere grappige kunsten.  
En op het einde van de middag werden juffrouw Marjolein en juffrouw 
Yvonne na 25 jaren Dierdonk door de ouders van de Activiteitencommissie 
extra in het zonnetje gezet. Proficiat! 
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NIEUWE LEERKRACHTEN VOOR KINDCENTRUM DIERDONK! 
Op de laatste dag voor de herfstvakantie hebben we twee 
sollicitatiegesprekken gevoerd en wel met succes! 
Vanaf deze week heten wij op dinsdag en donderdag muziekdocent dhr. 
Paul Gubbels van harte welkom. Meester Paul gaat iedere week in alle 
groepen muziekles geven, daarnaast gaat hij het schoolopleidingsorkest en 
het schoolkoor bij voldoende deelname weer een nieuwe doorstart geven. 

 
Ook heten wij van harte welkom aan                    
mevr. Dianne Verbakel-van Deursen. 
Juffrouw Dianne volgt de Flexibele 
deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs aan 
Fontys Hogeschool Eindhoven. Naast haar 
deeltijdopleiding op maandag en stage op 
dinsdag, zal zij de rest van de week werkzaam 
zijn op ons kindcentrum. Aanstaande woensdag 
komt zij al kennismaken.  
Wij wensen beiden veel succes en bovenal veel 
onderwijsplezier toe op Kindcentrum Dierdonk! 

 

OPEN MIDDAG BIJ DE OPVANG VAN KINDCENTRUM DIERDONK 
Op woensdagmiddag 24 november organiseert de opvang van 
Kindcentrum Dierdonk een openmiddag. Na een bijzonder opstartjaar met 
een verbouwing en de maatregelen van COVID–19 kunnen wij eindelijk 
onze deuren openen voor alle geïnteresseerden. Van 15.00 uur tot 17.00 
uur zetten wij de deuren open. Iedereen is van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen bij de opvang van Kindcentrum Dierdonk. 
 

Zichtbaarheid opvang Kindcentrum Dierdonk 
In de herfstvakantie zijn we zichtbaarder geworden. De route is nu duidelijk 
aangegeven door de borden die de weg wijzen naar de dependance. Op 
deze manier hopen we dat kinderen en ouders ons beter weten te vinden. 
Loop gerust eens binnen.  
Activiteiten in de herfstvakantie 
Hoewel de route naar de opvang zichtbaarder is geworden, waren de 
kinderen tijdens de herfstvakantie niet zichtbaar. Dit omdat we in de 
vakanties samenvoegen met een andere Qliq/Korein locatie. Zodat de 
kinderen meer speelmaatjes hebben, meer ruimte om samen te spelen en 
omdat we dan de mogelijkheid hebben om allerlei leuke activiteiten te 
organiseren. Zo hebben we deze herfstvakantie allerlei spellen gespeeld bij 
Strand365, hebben we een buitenkook workshop gevolgd op de 
Ontdektuin (ons eigen evenementen terrein), was er een Vossenjacht én 
zijn we naar de speeltuin en dierentuin geweest. En dat allemaal in één 
herfstvakantie!  
 

Van harte welkom bij de opvang van Kindcentrum Dierdonk 
Ben jij nieuwsgierig hoe de binnenkant van de dependance er uitziet sinds 
de opvang er gevestigd zit?  
Kom dan langs op woensdagmiddag 24 november bij de openmiddag van 
15.00 uur tot 17.00 uur. We zorgen voor leuke activiteiten voor de 
kinderen. Je bent van harte welkom!  
*Onder voorbehoud, wij volgen de maatregelen van het RIVM.  
 

Heb je vragen en stel je die liever direct via de mail of telefoon, ik ben 
bereikbaar via: 

Met vriendelijke groet, 
Eva Verrijt. 

Locatiemanager Kindcentrum Dierdonk 
e.verrijt@korein.nl 

+ 31 (0) 6 50 19 36 18 
www.korein.nl 

https://www.wijzijnjong.nl/
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LERARENTEKORT RAAKT OOK DIERDONK 
U leest of hoort het in de media wellicht ook met grote regelmaat: het 
lerarentekort. Helaas hebben wij op dit moment ook te kampen met dit 
landelijke probleem. Inmiddels hebben wij drie (!) vacatures uitstaan en 
een zwangerschapsvervanging.  
Door dit met u te delen hopen wij u deelgenoot te maken van dit probleem, 
want dit raakt ons allen en helaas dus ook de kinderen. 
 

Maar, door u deelgenoot te maken kunt u wellicht ook helpen! 
Kent of bent u iemand met een onderwijsbevoegdheid? 
Schroom niet om contact met ons te leggen.  
Onze drie reguliere vacatures vindt u hier.  
Onze vacature zwangerschapsvervanging vindt u hier.  

 

 

 

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1979/File/Kindcentrum_Dierdonk_vacatures_oktober_2021.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1979/File/Kindcentrum_Dierdonk_vacatures_zwangerschapsvervanging_oktober_2021.pdf

