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Bulletin 
Jaargang: 31, nummer 9 

 

De afgelopen weken hebben we de tevredenheidsonderzoeken af kunnen ronden. En hoe… We zijn zo 
ontzettend trots op de resultaten die we hebben behaald. Leerlingtevredenheid een 8,2 (eigenlijk nog hoger 
maar er zat bij 2 kinderen een fout in het systeem waardoor ze een 1 hebben gescoord…) 
Medewerkerstevredenheid een 8,8 en oudertevredenheid een 8,7. In deze gekke tijden een hele fijne 
bevestiging dat we goed bezig zijn. Ik durf zelfs de conclusie te trekken dat we meer dan goed bezig zijn. 
Daarom heeft het team afgelopen dinsdag ook kunnen genieten van heerlijk Bossche Bollen. Goede resultaten 
moet je immers vieren!  
De komende periode gaan we de studiedagen van HPO afsluiten met een studiedag over het stellen van hoge 
verwachtingen aan de kinderen en het formatief handelen (hoe zorg je dat kinderen nog meer inzicht krijgen 
op het eigen leerproces). Iets waar we op de Bieneke al heel bewust mee bezig zijn, maar wat misschien nog 
aangescherpt kan worden. Na deze laatste HPO studiedag gaan we kijken waar we in het HPO proces staan. Op 
27 mei zal er een audit plaatsvinden door Academica waarbij ze dit toetsen. Even spannend dus. Zijn we 
inderdaad al zo ver als we zelf denken en wat zijn de aandachtspunten voor de komende tijd. Zodra we hier 
meer over weten zullen we dit met jullie delen.  
 
Afgelopen week hebben we helaas ook voor het eerst te maken gehad met een positieve besmetting 
waardoor 1 groep in quarantaine moest en een andere groep uit voorzorg een dag thuis moest blijven. Een en 
ander moest snel gecommuniceerd worden. Hiervoor hebben we even alle kanalen ingezet die we voorhanden 
hadden om ervoor te zorgen dat alle ouders van de betreffende groepen op de hoogte waren. Excuses voor de 
overkill deze avond maar we konden het ons niet veroorloven om iemand bij deze belangrijke beslissing te 
missen.  
We zullen de ouderapp de komende tijd steeds vaker in gaan zetten. Inmiddels kunnen we daar ook de 
oudergesprekken in plannen en raken we er steeds meer mee vertrouwd. Officiële brieven zal ik nog steeds via 
de mail sturen. Dit ouderbulletin gaat deze keer ook via de app. Ik zal bij elk nieuw ouderbulletin een 
aankondiging doen via de berichten in de app en jullie meenemen in waar het 
ouderbulletin te vinden is.  
Via de app kunnen we ook makkelijker nieuwsberichten plaatsen. Deze komen dan 
zowel op de website als op de app te staan. Makkelijk en snel communiceren voor ons 
en hopelijk ook voor jullie een fijne manier om op de hoogte te blijven van alles wat we 
op school doen.  

Vanuit de directie: 

http://www.bienekebolders.nl/
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We zijn op dit moment vooral heel blij dat we alle kinderen weer op school hebben, maar weten ook dat we er 
nog niet zijn. Elke dag en elke losse test blijft spannend. We hebben nog een paar leuke activiteiten op het 
programma staan dit schooljaar. We duimen met het hele team dat deze ook doorgang kunnen vinden. Helaas 
hebben we niet alles in de hand, maar weet dat als het verantwoord kan, we deze activiteiten doorgang laten 
vinden. Hopelijk kunnen we vooruitkijken naar een periode waarin weer iets meer kan. Daar zijn we nu nog 
niet, we moeten nog even doorbijten, maar we blijven positief!! Deze periode in ieder geval de eerste 
activiteiten die wel weer door kunnen gaan. De kunstweken starten na Pasen en groep 5/6 gaat deelnemen 
aan het bewaarde land. Een geweldige natuur activiteit buiten in de bossen van Hilvarenbeek. Omdat deze 
activiteit alleen met onze eigen groep 5/6 is kan dit al doorgaan. Een eerste voorzichtige stap naar hopelijk 
veel meer. Voor meer informatie over dit initiatief kijk eens op Het Bewaarde Land | IVN voor meer informatie 
hierover. 
 
Deze periode staat ook de IEP toets voor groep 8 op het programma. Door de generale repetitie met de cito’s 
die we in groep 8 hebben afgenomen, hebben we er het volste vertrouwen in dat de leerlingen deze goed 
kunnen maken. De aanmelding op het voortgezet onderwijs is inmiddels ook afgerond. Zeker voor deze 
schoolverlaters hopen we dat we het jaar op een fijne, Bieneke-eigen, manier af kunnen sluiten. De 
voorbereidingen voor de musical zijn in ieder geval al gestart.  

 

 
 

31 maart                                          Coco 
2 april                                               Floris 
7 april Ilya 
11 april Kim 
17 april Faas   

 
 

Evy 
Jade 
Sasha 
Guus 

 

 
Vrijdag 26 maart  Groep 1-2 vrij 
Woensdag 31 maart  Studiedag alle kinderen vrij 
Donderdag 1 april  Studiedag alle kinderen vrij 
Vrijdag 2 april  Alle kinderen vrij 
Maandag 5 april   Alle kinderen vrij 
Dinsdag 6 april  Start kunstweken 
  Groep 5/6 dag 1 Bewaarde land  

 
 
 

Bijzondere activiteiten 

Jarigen 

Welkom in groep 1-2 

http://www.bienekebolders.nl/
https://www.ivn.nl/het-bewaarde-land
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Vrijdag 9 april  Groep 1-2 vrij  
Donderdag 13 april  Groep 5/6 dag 2 Bewaarde land  
Vrijdag 16 april  Groep 1-2 vrij 
Dinsdag 20 april  Iep toets groep 8 
  Groep 5/6 dag 3 Bewaarde land 
Woensdag 21 april  Iep toets groep 8 
Donderdag 22 april  Bulletin 10  
Vrijdag 23 april  Groep 1-2 vrij  

 
 

We willen jullie echt op het hart drukken dat ouders bij het wegbrengen en het ophalen van de kinderen 
achter het hek moeten blijven. We zien helaas nog te vaak dat er toch ouders zijn die meelopen naar de trap 
om de kinderen weg te brengen. In sommige gevallen begrijpelijk omdat kinderen het spannend vinden, maar 
neem in dit soort gevallen even contact op met de leerkracht. Die kan ervoor zorgen dat de kinderen 
opgevangen worden bij de poort zodat ze samen naar binnen kunnen lopen. Zo kunnen de kinderen veilig de 
fietsen parkeren zonder langs andere ouders te moeten lopen. Ook willen we jullie nogmaals vragen om bij het 
wegbrengen en het ophalen van de kinderen een mondkapje te dragen. 

 

 

We zijn druk bezig met de verwachting voor komend schooljaar. Onze leerlingenaantallen geven ruimte om 

een extra groep te formeren. Hoe en waar deze het beste past is afhankelijk van het aantal leerlingen per 

groep. Om deze cijfers duidelijk te krijgen (en voor zo min mogelijk verrassingen te komen staan) willen we 

jullie vragen om, wanneer jullie signalen krijgen van ouders die hun kind bij de Bieneke aan willen melden, 

door te geven dat ze ondanks Corona, altijd contact kunnen opnemen met Simone om een gesprek aan te 

vragen.  

 

 

Helaas hebben we al een tijdje niet alle leerkrachten van ons team voor de groep. Inge is in november 

uitgevallen en is nu rustig aan het re-integreren. Dit gaat vooruit, maar Inge is er nog niet aan toe om de groep 

al weer over te nemen. Op dit moment is ze wel weer op school aanwezig en aan het observeren in de 

groepen. De afgelopen maanden heeft Ingrid ervoor gezorgd dat de groep op rolletjes bleef lopen door tijdelijk 

4 dagen te gaan werken (en wanneer nodig zelfs nog meer). Op vrijdag heeft Frauke de groep onder haar 

hoede genomen. Ook de komende periode moeten we voor een invulling gaan zorgen. Een lastige taak in deze 

tijd van leerkrachtentekort. Onze vaste invaller Lonneke is op dit moment niet beschikbaar en de invalpool is 

leeg. Mariëlle staat op vrijdag al vast bij groep 5-6, neemt de dinsdag over van Inge en wordt bij alle 

calamiteiten (die we helaas best veel hebben) ingezet. Het is steeds een enorme puzzel 

waar we tot nog toe wel uitkomen door de geweldige inzet van het team. Toch zal er 

een dag komen waarop we vast lopen. Dit heeft er ook mee te maken dat we de 

leerkrachten niet in elke groep kunnen zetten vanwege de bubbels die we hanteren. 

Wanneer we geen vervanging hebben zal er een groep gedwongen thuis moeten  

Regels op en rond de school 

Formatie komend schooljaar 

Ontwikkelingen team 

http://www.bienekebolders.nl/
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blijven. We hopen dat deze maatregel zo minimaal mogelijk voor zal komen en passen het protocol (zie 

downloads website “kwaliteitskaart afwezigheid leerlingen en/of leerkrachten vanwege Corona”) wat we 

hebben hierop toe. We hopen op jullie begrip in deze. Voor groep 3-4 hebben we gelukkig voor komende 

vrijdag een oplossing. Wanneer Frauke weer klachtenvrij is komt Frauke, anders zal Ingrid er ook vrijdag zijn. 

Na Pasen hebben we al een mogelijke invulling maar die is nog niet definitief. Daar kom ik nog bij de ouders 

van groep 3-4 op terug. 

 

 

Groep 8 is een hele leuke paasactiviteit aan het verzinnen voor de overige groepen. Omdat we vanaf 31 maart 

al gesloten zijn zal deze activiteit op dinsdagmiddag 30 maart  “coronaproof” in de tuin van Stanislaus 

plaatsvinden.  

 

Wanneer je in de ouder app een push bericht krijgt verdwijnt deze al weer snel. Het bericht is terug te vinden 

via het tandwiel links bovenin. Bij meldingen staan de push berichten en notificaties.  

 

 

Nog even de cijfers bij elkaar 

Wanneer je de cijfers uitsplitst geven leerlingen het volgende aan.   

 
Over de school  
VRAAG  GEMIDDELD CIJFER  

Hoe vind je het op school?  7,8  

Hebben jullie een leuke klas?  7,0  

Vind je het leuk om met 
de kinderen in jouw klas om te gaan?  

7,4  

 
De lessen op school  
VRAAG  GEMIDDELD CIJFER  

Ben je tevreden over wat 
je leert op deze school?  

8,6  

Vind je de regels op school duidelijk?  8,2  

Ben je tevreden over de uitleg van 
je juf of meester?  

9,0  

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat 
je goed of fout doet?  

8,4  

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?  9,0  

Ouder en leerlingtevredenheidsonderzoek 

Paasactiviteit 

Push berichten in de ouderapp 

http://www.bienekebolders.nl/
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Rapportcijfer  
VRAAG  GEMIDDELD CIJFER  

Welk rapportcijfer geef je de 
school?  

8,8  

 

Wanneer je de scores van ouders uitsplitst zien we het volgende 

Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)  
VRAAG  GEMIDDELD CIJFER  

In hoeverre gaat uw kind 
met plezier naar school?  

8,7  

Hoe veilig voelt uw kind zich op 
school?  

9,0  

Hoe tevreden bent u over 
de opvoedkundige aanpak van 
de school?  

8,5  

Hoe tevreden bent u 
over uw contact met 
de medewerkers van de school?  

8,9  

 
Onderwijsleerproces  
VRAAG  GEMIDDELD CIJFER  

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?  8,8  

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?  8,5  

  

Vindt 
u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?  

8,3  

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?  9,0  

 
Informatie en communicatie  
VRAAG  GEMIDDELD CIJFER  

Hoe tevreden bent u over 
de informatie die u krijgt over 
wat er op school gebeurt?  

9,0  

Hoe tevreden bent u over 
de informatie die 
u krijgt over uw kind?  

8,1  

Rapportcijfer  
VRAAG  GEMIDDELD CIJFER  

Welk rapportcijfer geeft u de 
school?  

8,4  

 

 

http://www.bienekebolders.nl/

