
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
Kwaliteits - en tevredenheidsonderzoeken  
Binnen QliQ is er een systematiek ingevoerd om doorlopend feedback te verkrijgen 
ten behoeve van (de tevredenheid over) de kwaliteit van ons onderwijs. We werken 
daarbij samen met de Onderzoek & Innovatie Groep. In 4 schooljaren wordt er elk 
jaar een vragenlijst rondom één thema aangeboden aan de drie doelgroepen: ouders, kinderen en medewerkers. De 
school bepaalt zelf welk thema in welk jaar aan bod komt (passend bij de ontwikkeling op dat moment). Het vorige 
schooljaar was het door ons gekozen thema: relatie. Voor dit schooljaar kiezen we, in overleg met de MR, voor het 
thema Facilitering, communicatie en informatie. 
De 2 thema’s die nog overblijven zijn: 
- Aanbod. 
- Identiteit, imago en persoonlijke beleving.  
 
De vragenlijsten voor de ouders/verzorgers en voor de medewerkers worden uitgezet op vrijdag 20 januari. Het 
schoolbelevingsonderzoek bij kinderen wordt afgenomen vanaf maandag 16 januari. 
Te zijner tijd ontvangt u nadere informatie. 
  

Sinterklaas 
Beste ouders/verzorgers,  
Nog heel even en dan komt Sinterklaas weer in het land. Wij kijken er al naar uit!  
Vanaf volgende week gaan we het Sinterklaasjournaal volgen met de groepen 1 t/m 5. Ook 
willen we jullie alvast vragen, net zoals voorgaande jaren, om uw kind een ingepakte doos 
(sinterklaaspapier) mee te geven naar school zodat we de aula weer leuk kunnen aankleden. 
Deze kunnen vanaf aanstaande maandag 7 november meegegeven worden. Alvast bedankt!  
  
Groetjes namens de werkgroep Sinterklaas  
 
 

Mijn rapportfolio 
Vandaag hebben alle oudste kinderen van het gezin een folder van Mijn rapportfolio 
meegekregen. Hierin kunt u lezen hoe u het portfolio van uw kind kunt openen. U kunt ook 
inloggen via de app van Mijn rapportfolio. U volgt dan dezelfde stappen.  In het portfolio is 
het onderdeel 'Dit ben ik' ingevuld n.a.v. de ouder-kindgesprekken. Enkele leerkrachten 
zullen misschien geëxperimenteerd hebben met het plaatsten van foto's in het fotoalbum.  
Nog niet bij iedereen is iets zichtbaar. Later in het jaar worden de andere onderdelen 
ingevuld. U krijgt hier tegen die tijd bericht over.  
Wanneer kinderen dit schooljaar gestart zijn als vierjarige is er nog niets ingevuld, na een 
half jaar onderwijs vullen de leerkrachten het portfolio in.  
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Open dagen voortgezet onderwijs voor groep 7 en 8  
Komende tijd zullen de scholen voor Voortgezet Onderwijs zich presenteren tijdens de jaarlijkse Open Dagen. Deze Open 
Dagen zijn in het bijzonder bedoeld voor de leerlingen van groep 7 en 8. Tijdens deze dag kunnen de leerlingen van 
groep 7 en 8, samen met hun ouders, kennismaken met de scholen voor Voortgezet Onderwijs.  
De ervaring leert ons dat het ook voor leerlingen van groep 7 erg zinvol is om nu al de Open Dagen te gaan 
bezoeken. Het aanbod in Helmond en omstreken is groot, waardoor de uiteindelijke keuze best moeilijk kan zijn. 
Wanneer je al in groep 7 een eerste indruk hebt gekregen, ontstaat er waarschijnlijk al een voorkeur voor één of 
twee scholen.  
Een overzicht:  
 
vrijdag 4 november van 16.00 uur tot 20.00 uur:  
Carolus Borromeus College, Jan van Brabant (Molenstraat), Jan van Brabant (Deltaweg). 
 
zondag 6 november van 10.00 uur tot 14.00 uur : De Rooi Pannen Eindhoven.  
 
zaterdag 28 januari van 10.00 uur tot 14.00 uur : Nuenens College, Sint Lucas Eindhoven.  
zondag 29 januari van 13.00 uur tot 16.30 uuur: Strabrecht College Geldrop.  
 
vrijdag 10 februari van 16.00 uur tot 20.00 uur:  
Vakcollege Helmond, Dr.-Knippenberg College, Praktijkschool Helmond.  
 
Meer informatie vindt u op de websites van de verschillende VO-scholen.  
 

Week van de Mediawijsheid 4 t/m 11 november 2022  
Heb jij wel eens een nare reactie online ontvangen? Ben jij wel eens online buitengesloten? Of heb je gebruik gemaakt 
van de positieve mogelijkheden van media zoals een crowdfundingsactie of het plaatsen van likes en reacties? De 
Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022) heeft als thema 'Like en cancel', en gaat over het stimuleren 
van sociaal gedrag online. Vandaag is de Week van de Mediawijsheid gestart, de jaarlijkse bewustwordingscampagne 
over het belang van   mediawijsheid voor jong en oud. Tijdens de Week van de Mediawijsheid besteden we op school 
extra aandacht aan mediawijsheid.  

 

 

 

 
 
Vandaag is er gestart met een openingsactiviteit. In de  school hingen stellingen rond het thema “natuur en 
seizoenen”. Enkele stellingen die de leerlingen hebben beoordeeld zijn: “Bij rampen zijn dieren net zo belangrijk om te 
redden als mensen” of “Kinderen op de basisschool moeten elke week verplicht naar de kinderboerderij voor 
vrijwilligerswerk”. Hierover zijn de kinderen in gesprek gegaan met elkaar en hebben ze een like of cancel geplaatst. In 
de klassen is er gesproken over wat een like of cancel betekent en is er een verband gelegd tussen likes en het 
ontvangen van complimenten en cancels en buitengesloten worden. 
De komende week zal er in alle klassen extra aandacht besteed worden aan mediawijsheid. Zo wordt er in de groepen 
1 t/m 3 gewerkt met een prentenboek met als thema “het internet”. In de groepen 4/5 wordt er een les gegeven over 
het interpreteren van “emoji’s”. De groepen 6/7 hebben zich aangemeld voor het online spel MediaMasters. 
MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media. Door het klassikaal 
spelen van de game, onder leiding van de leerkracht, bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid terwijl 
spelenderwijs ook taalvaardigheid en basale rekenvaardigheden aan de orde komen.  In groep 8 zullen er lessen 
ingezet worden van Online Masters waarin onderwerpen als nepnieuws, bewust gamen en sociaal online gedrag aan 
bod komen. Ga vooral ook thuis met uw kind in gesprek over mediawijsheid en wat er in de klas aan bod is gekomen.  
 
Laura Kandelaars 
I-coach 



 

 

Kledinginzameling 
Het is wederom bijna tijd om door de kledingkasten te gaan. U kunt weer kleding inleveren. 
Ook bruikbaar, klein speelgoed mag erbij.    
Onze eerste kledingactie is op  Woensdag 30 november tussen 08.15 u. en 09.00u.  
U kunt de afgesloten zakken en afgesloten dozen op de locatie Schutsboom buiten de poort 
bij de hoofdingang plaatsen en op de Stepekolk bij de hoofdingang. Cox Recycling zal alles 
ophalen. Per kilo kleding ontvangt de Vendelier een kleine vergoeding. Deze vergoeding wordt aangewend voor speel- 
en spelmateriaal op school. 

 
 
Thema-avond hoogbegaafdheid 30 november a.s.  
Op 30 november a.s. organiseert het oudersteunpunt SWV Helmond-Peelland PO een thema-avond over de 
verschillende uitingsvormen van hoogbegaafdheid.  
- Wat zie je in het gedrag van deze kinderen en hoe kun je als opvoeder hier het beste op reageren?  

- Wat hebben deze kinderen nodig?  
 
Zowel ouders als professionals zijn bij deze avond van harte welkom!  
Noteer de datum in de agenda en klik hier voor aanmelding van deze interessante avond. 
 

 
 

Bijlage: flyer Mijn rapportfolio 
 
 
 

 


