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Bijzonderheden deze lesweek: 

 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

 

Deze nieuwsbrief bevat 6 items op drie pagina’s 
Inhoud:  

1. KUNSTMENU GROEPEN 7 EN 8 
2. AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO SCHOOLREIS 4 EN 5 
3. OPA EN OMA VAN HARTE WELKOM OP WOENSDAG 1 FEBRUARI 

4. KIND-OUDER GESPREKKEN STARTEN 6 FEBRUARI 
5. EERSTE KEER INLOGGEN IN MIJNRAPPORTFOLIO 

6. ENQUÊTES IN DE KOMENDE PERIODE 
 

KUNSTMENU GROEPEN 7 EN 8                                           Terug naar boven 

Voor de groepen 7 en 8 staat dit schooljaar de discipline 
'Multimedia' op het cultuurmenu. De kinderen gaan hun 
eigen gifje maken. Dit is een bewegend plaatje of kort 
filmpje zonder geluid. De leerlingen gaan onder leiding van 
een vakdocent van het Kunstkwartier aan de slag. 
De workshop wordt op school, in de eigen klas 

gegeven op dinsdagen van 13.00 uur - 15.00 uur.  
 
 
 

AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO  
SCHOOLREIS GROEPEN 4 EN 5                                             Terug naar boven 

Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende 
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende automatische 
incasso. 

Op 25 januari 2023 wordt de Vrijwillige Ouderbijdrage Schoolreis 
groepen 4 en 5 zijnde 25 euro bij desbetreffende ouder van de bij 
ons bekende bankrekening afgeschreven. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de 
penningmeester van de Activiteitencommissie mevr. Gabriëlla van Gelder, 
activiteitencommissie@dierdonkschool.nl  
 

OPA EN OMA VAN HARTE WELKOM OP WOENSDAG 1 FEBRUARI      
                                                                                                    Terug naar boven 

In de schoolgids staan opa- en oma-middagen 
aangekondigd, in plaats daarvan zijn alle opa’s en 
oma’s op woensdagochtend 1 februari van harte 

welkom op Kindcentrum Dierdonk! De details en de 
organisatie worden op dit moment uitgewerkt. U 
verneemt zo spoedig mogelijk meer hierover.  

 
Om enig idee te hebben van het aantal opa’s en oma’s 
dat interesse heeft om te komen, vinden we het fijn 
wanneer u zich vooraf aan wilt melden.  
 
 

Aanmelden kunt u via de basisschool app in menu formulieren   
‘aanmelden opa en/of oma ochtend woensdag 1 februari 2023’  

 of via mail administratie@dierdonkschool.nl  
 
 

Ma.  16-01  

Di.    17-01  
Wo.  18-01  

Do.   19-01  Spelletjesmiddag groepen 1-2 

Vr.    20-01   

Ma.  23-01  

Di.    24-01  

Wo.  25-01  
Do.   26-01   

Vr.    27-01  Uitnodiging per mail Ouderenquête 

7B  17-01-2023  

8A  07-02-2023  
7A  14-02-2023  

http://www.dierdonkschool.nl/
mailto:activiteitencommissie@dierdonkschool.nl
mailto:administratie@dierdonkschool.nl
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KIND-OUDER GESPREKKEN STARTEN 6 FEBRUARI 2023    Terug naar boven 
Omdat wij geloven in partnerschap met de ouders van 
alle kinderen hechten wij waarde aan een goede 
samenwerking en communicatie. Wij vinden het 
passend bij eigenaarschap dat een kind direct betrokken 
wordt bij deze communicatie. Om dit te bevorderen 

nodigen wij u uit voor een “Kind-Ouder 
voortgangsgesprek”.  Gezamenlijk is er ruimte voor een terugblik en 

vooruitblik in ontwikkeling aan de hand van het kind-ontwikkelportfolio. 
Deze is digitaal in te zien via MijnRapportfolio.nl. 
De gesprekken zullen plaatsvinden tussen 6 en 16 februari. 
Afsluiting gesprek alleen met leerkracht? 
Mocht het nodig zijn, dan is er na afloop van ieder gesprek ruimte voor een 
moment voor de ouder en leerkracht zonder het kind erbij. Geeft u dit bij 

de leerkracht aan aub. 
Hoe plan ik een gesprek in? 
Maandag 30 januari ontvangt u een e-mail met 
een inlogcode om een gesprek in te plannen.  
U logt in via de knop kind-oudergesprek in de basisschool 

app, of via www.schoolgesprek.nl.  
 

• Grote gezinnen (3 of meer kinderen) kunnen inplannen 

vanaf maandag 30 januari 18.00 uur. 

• Alle overige gezinnen kunnen inplannen vanaf dinsdag 

31 januari 18.00 uur. 

• Uw kunt een gesprek inplannen tot vrijdag 3 februari 12.00 uur. 

VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN:  
EERSTE KEER INLOGGEN MIJNRAPPORTFOLIO.NL        Terug naar boven 
Wanneer u voor de eerste keer inlogt bij 
MijnRapportfolio begint u met het aanvragen van een 

wachtwoord: 
Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl 

• Klik op de link Eerste keer inloggen en vul het e-
mailadres in dat bekend is bij onze school. 

• U ontvangt een e-mail met een link om het wachtwoord te 

veranderen. Houd er rekening mee dat dit een aantal minuten kan 
duren en kijk eventueel of deze niet in de spam filter terecht komt. 
De link in deze e-mail is slechts 3 uur geldig dus wijzig het 

wachtwoord zodra de e-mail ontvangen is. Wanneer u meerdere 
keren een wachtwoord wijziging hebt aangevraagd, is alleen de 
laatst gestuurde link bruikbaar. 

• Kies een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in 
MijnRapportfolio. 

• Let op: Wanneer u een wachtwoord aanvraagt met een ander e-

mailadres dan dat waarmee u bekend bent bij onze school, dan 
krijgt u uit veiligheidsoverwegingen geen bericht. Vraag, indien 

nodig, via onze administratie na met welk e-mailadres u bekend 
bent. 

TIP: om de inhoud van MijnRapportfolio optimaal te kunnen bekijken, 
raden wij u aan deze website met een laptop of pc te openen. 
 

ENQUETES IN DE KOMENDE PERIODE                              Terug naar boven 

In de komende periode worden kinderen, ouders en medewerkers 
uitgenodigd voor de jaarlijkse Kwaliteits- en Tevredenheid enquêtes.  
In samenwerking met bureau OIG (Onderzoek en Innovatie Groep) nemen 

wij jaarlijks korte enquêtes af passend bij een thema. Deze enquêtes 
worden afgenomen op alle scholen behorende bij QliQ Primair Onderwijs 
te Helmond. 
Aanbod: 
Vorig jaar was het thema relatie. Het jaarthema van het tweede 

ouderbetrokkenheidsonderzoek zal zijn: aanbod. Het onderzoek wordt 
gedaan om te achterhalen hoe u als ouder tegen de school aankijkt, wat de 

school al goed doet en waarin de school zich nog kan verbeteren. Het 
onderzoek past binnen het kwaliteitsbeleid van onze school. Het onderzoek 
zal door de Onderzoek & Innovatie Groep worden uitgevoerd. Dit 
onderzoeksbureau heeft al jaren ervaring met verschillende onderzoeken 

in het primair onderwijs. 
Waarom jaarlijks een enquête?: 

Om de tijdsinvestering te beperken is er gekozen voor een jaarlijks korte 
enquête in plaats van een periodieke uitgebreidere variant. 
  

http://www.schoolgesprek.nl/
https://portaal.mijnrapportfolio.nl/
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Praktische informatie: 
Dit onderzoek zal op maandag 27 februari digitaal worden uitgezet. U zult 
op die dag per e-mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het 
onderzoek. Let op: mogelijk komt de uitnodiging in de spambox. Het 
onderzoek is geheel anoniem en uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt 
om u een uitnodiging en eventueel een herinnering te sturen. Na afloop 

van het onderzoek zal de school u informeren over de resultaten van het 
onderzoek. 

Leerlingen enquête:  
De kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 zullen in dezelfde periode 
deelnemen aan een leerlingenonderzoek. De ingevulde vragenlijsten zijn 
geheel anoniem. In verband met de AVG zal er met het onderzoeksbureau 
een verwerkersovereenkomst worden afgesloten. Indien u bezwaar heeft 
dat uw kind deelneemt aan het leerlingenonderzoek, kunt u dit kenbaar 

maken bij de leerkracht van uw kind. Uw kind zal de vragenlijst dan niet 
invullen. Ook indien u uw e-mailadres niet beschikbaar wilt stellen voor het 
ouderonderzoek, kunt u dit kenbaar maken via onze administratie via 
administratie@dierdonkschool.nl 
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 
Tot slot, hopen wij 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 daar waar nodig.  

Bij voorbaat dank! 
Niels Bevers, adjunct-directeur. 

 

mailto:administratie@dierdonkschool.nl
mailto:n.bevers@dierdonkschool.nl

