Nieuwsbrief nr.20.
Schooljaar 2021-2022.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
U ontvangt deze nieuwsbrief in de meivakantie. Hoewel we twee weken vrij zijn, is het toch
goed u mee te nemen in een aantal uiteenlopende zaken en u daarover te informeren via
deze nieuwsbrief. Ik hoop dat u deze nieuwsbrief leest op een mooie plek in de zon,
misschien zelfs buiten Driebergen op uw vakantielocatie. Ik wens u, samen met uw
kind(eren), een hele fijn week toe en hoop u op dinsdag 10 mei weer te mogen ontmoeten
(maandag 9 mei is nl. studiedag voor het team en is uw kind vrij).
Hartelijke groet, Edo.
Audit van 28 maart 2022.
In één van de vorige nieuwsbrieven las u dat we een externe
audit hebben laten uitvoeren op beide locaties van de Kring.
Dit is een soort kwaliteitscheck om te zien wat anderen vinden
van het onderwijs op de Kring. Die anderen zijn dan mensen
uit het onderwijs. Het auditteam bestond uit twee directeuren
en een interne begeleidster van andere scholen onder leiding
van een externe (oud) inspecteur van het onderwijs. U leest
hieronder de beknopte samenvatting van het auditteam na
hun bezoek aan de Kring.
Algemeen beeld en conclusies.
Het team van de Kring heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de verbetering van de
onderwijskwaliteit. De noodzaak voor deze kwaliteitsverbetering kwam vooral naar voren
uit onvoldoende resultaten op de eindtoets in het schooljaar 2019 en uit het
kwaliteitsprofiel van de school dat was opgesteld na een externe audit (door adviesbureau
Van Beekveld en Tepstra) die begin 2020 was uitgevoerd. Op nogal wat onderdelen bleek
de kwaliteit onvoldoende. Uit de audit die we hebben uitgevoerd blijkt dat het schoolteam
erin is geslaagd om een substantiële kwaliteitsverbetering te realiseren, alle onderzochte
standaarden* voldoen aan de basiskwaliteit.
De verbeteractiviteiten die in het kader van ‘De basis op orde’ zijn uitgevoerd hebben
duidelijk effect gehad. Het onderwijs kan worden gekenschetst als resultaatgericht en
verwachtingsvol onderwijs binnen een veilig pedagogisch klimaat waarin gewerkt wordt
aan goede onderlinge relaties en de ontwikkeling van zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid van de kinderen. Er is een doorgaande lijn in de school ontstaan wat
betreft de pedagogische en didactische aanpak door leerkrachten.
De activiteiten rond zorg en begeleiding zijn duidelijk gestructureerd en leiden ertoe dat
de leerkrachten zicht hebben op belangrijke aspecten van de ontwikkeling van kinderen.
Het pedagogisch en didactisch handelen van leraren is van behoorlijk niveau: de meeste
onderdelen van het door de school gekozen instructiemodel zijn duidelijk herkenbaar in de

praktijk, er is een positief leerklimaat in de groepen, en er zijn goede aanzetten zichtbaar
om het onderwijsleerproces af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.
De school heeft afgelopen jaren gewerkt vanuit een duidelijke ambitie om een
kwaliteitsverbetering (De basis op orde). Deze ambitie gaf houvast, zorgde voor
eensgezindheid en gaf duidelijk richting aan de vorming van een doorgaande lijn binnen
de school. (…) Ook de aanpak waarbij de analyses van de resultaten op school- en
groepsniveau intern werden besproken, heeft zonder meer een gunstige invloed gehad op
de verbetering van het onderwijs.
Gezien de huidige teamcultuur en het vakmanschap en de kwaliteiten van het team denken
we dat een verdere kwaliteitsontwikkeling van de school zonder meer gerealiseerd kan
worden. Voor de komende periode is het zaak al hetgeen bereikt is goed te borgen. De
koers om de basis op orde te brengen kan niet worden losgelaten, maar zou moeten
worden voortgezet in ‘de basis op orde houden.’
*Onderzochte standaarden zijn: Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Pedagogisch- en didactisch handelen, Visie,
ambities en doelen. Al deze onderdelen werden beoordeeld op een vierpuntsschaal met als beoordeling een 3
(voldoende).

En natuurlijk waren er ook nog een serie aanbevelingen en adviezen. De standaarden
bevatten nog verschillende subonderdelen waarop feedback is gegeven in de vorm van
sterke- en ontwikkelpunten. Met name die ontwikkelpunten kan de Kring gebruiken om de
onderwijsontwikkeling de komende jaren verder vorm te geven.
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Het mag allemaal weer. Alle bestemmingen
voor schoolreisjes zijn weer onbeperkt
toegankelijk. Er gelden geen coronaregels
meer in de bussen en in de parken. In onze
planning hadden we, begin van dit schooljaar,
donderdag 23 juni als schoolreisdag gepland. Bij het vastleggen bleek echter dat er op
deze dag bij verschillende busmaatschappijen bijna geen bus meer beschikbaar was.
De kinderen uit de stamgroepen 3 t/m 7 gaan op maandag 20 juni op schoolreisje
naar Drievliet in Den Haag. Vertrek van school 09.00 uur en terug rond 17.00 uur. De
kinderen van de stamgroepen 1 en 2 gaan op reis op donderdag 23 juni. Zij gaan
naar het Maisdoolhof in Voorthuizen. Ouders uit deze stamgroepen zijn daarover al
geïnformeerd.
Tot slot gaan we met onze oudste kinderen uit de stamgroepen 8a, b en c van maandag
16 mei t/m woensdag 18 mei op schoolkamp naar het YMCA kamp in Leusden. Dat
doen we natuurlijk op de fiets. Alle voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels klaar.
We kregen vragen van ouders over de verschillende bedragen die horen bij deze
activiteiten. Dat kwam omdat in de verstuurde incasso niet echt duidelijk werd waarvoor
welk bedrag was bedoeld. In nieuwsbrief nr. 9 van dit schooljaar gaven we u een overzicht
van alle activiteiten per schooljaar en de bijbehorende kosten. Hieronder treft u die
informatie nog een keer aan als toelichting. Mocht u vragen hebben neemt u dan contact
met Astrid via administratie@dekringdriebergen.nl

Ouderbijdrage, planningen schoolreisje, schoolkamp en pannenkoekenfeest.
Met de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) is overleg geweest over de
structuur van verschillende activiteiten zoals: schoolreisjes, schoolkamp, kleuterfeest,
overblijven en ouderbijdrage. Allereerst een antwoord op de vraag wanneer doen we wat
en met welke groepen?
Activiteit
Schoolreisje
Schoolkamp

Stamgroep:
Gr. 3 t/m 7.
Groep 8.

Kleuterfeest
Pannenkoekenfeest

Gr. 1 & 2.
Gr. 1 t/m 7.

Dit jaar op maandag 20 juni 2022.
Akkerweg en Sparrenlaan gezamenlijk. Dit jaar op
18, 19 en 20 mei 2022.
Op donderdag 23 juni 2022.
Laatste vrijdag voor de zomervakantie.

De jaarlijkse ouderbijdrage bedraagt € 30,per jaar. Met deze bijdrage financieren we
het Sinterklaasfeest, Kerst, deelname aan
sportactiviteiten, het pannenkoekenfeest,
Kinderboekenweek,
Koningsspelen,
afscheidsavond groep 8, klassengeld voor de
stamgroepen, bijdrage aan feestavonden
enz. Een flinke lijst activiteiten die we dankzij
deze bijdrage voor alle kinderen kunnen
realiseren. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage!
Voor het schoolkamp van groep 8 vragen we € 60,-. Daarvoor gaan de kinderen drie
dagen (twee nachten), op pad en verblijven in een tentenkamp/groepsaccommodatie. Met
dit budget kunnen we ook nog een excursie of sportactiviteit financieren en kinderen drie
fantastische dagen bieden.
Met de groepen 3 t/m 7 gaan we op schoolreisje. De kosten hiervoor bedragen €30,- per
kind. U betaalde normaal € 15,- voor dit schoolreisje en dat blijft ook zo. De ouderbijdrage
van de Kring is nl. verlaagd van € 45,- naar € 30,-. Uw kind gaat met de bus naar een
pretpark, speeltuin, dierentuin, een speel- en doepark enz. enz.
Voor onze kleuters is er een kleuterdag. We organiseren een leuke activiteit in de buurt
van school speciaal voor onze jongste kinderen. Daarbij vragen we hulp van ouders en een
kleine bijdrage van € 7,50.
Tot slot vermelden we in dit rijtje ook nog de bijdrage voor het overblijven. Onze school
hanteert een aaneengesloten dagrooster op maandag, dinsdag en donderdag. Kinderen
lunchen op school o.l.v. de stamgroepleider. De pleinwacht wordt verzorgd door Lunchkidz.
Hiervoor geldt een verplichte bijdrage van € 80,-.
Schoolfotograaf.
Van maandag 30 mei t/m woensdag 1 juni komt de schoolfotograaf. Er worden drie
verschillende foto’s gemaakt:
•
•
•

Individuele foto’s.
Een foto van broertjes en zusjes.
Een stamgroepfoto.

Akkerweg: maandag 30 mei worden alle bovengenoemde soorten foto’s daar gemaakt.
Plaats: gymzaal. De gymlessen komen die morgen te vervallen.

Sparrenlaan: dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni worden daar alle foto’s gemaakt. Plaats:
centrale hal.
Er wordt dinsdagmorgen gestart met het maken van de broertjes en zusjes foto’s van
kinderen die op school zitten. Dinsdag na schooltijd is er tijd voor broertjes en zusjes foto’s
voor als er broertjes en zusjes nog niet op school zitten of al van school af zijn. Dit is ook
voor kinderen van de Akkerweg! Die moeten daarvoor even naar de Sparrenlaan als ze
hiervan gebruik willen maken. De fotograaf zal nog een keer een mogelijkheid in Zeist
geven om daar broertjes/zusjes te doen als het niet lukt. Op de Sparrenlaan gaan de
kleutergroepen in elk geval op woensdag op de foto. Het betreft hier de individuele foto’s
en de stamgroepfoto.
Alles bij elkaar weer een hele organisatie. Mocht u vragen hebben dan kunt u die doorgeven
aan juf Esther via: evoorneveld@dekringdriebergen.nl
Informatieavond overstaptraject naar basisonderwijs (deeltijd en zij-instroom).
Vanuit de Marnix PABO wordt er op dinsdag 19 mei vanaf 20:00 uur een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor wie geïnteresseerd is in een overstap naar
het onderwijs. Deze bijeenkomst vindt plaats op basisschool de Zonheuvel,
Burgemeesterspark 29 in Driebergen-Rijsenburg.
Deze avond wordt georganiseerd, omdat bleek dat er op verschillende scholen binnen onze
stichting vanuit ouders en andere contacten interesse was voor een eventuele overstap
naar het onderwijs.
Vanuit de Marnix PABO zal een medewerker op deze avond aanwezig zijn en enthousiast
uitleg geven over alle mogelijkheden en trajecten (deeltijd en zij-instroom) op maat.
Bij deze een oproep aan ieder die graag naar een voorlichtingsavond zou willen komen,
wie weet kent u iemand die geïnteresseerd is?
Men kan zich aanmelden bij Carine Sprokkereef (Bovenschools Opleidingscoördinator via:
carine@dezonheuvel.nl
Vanuit de sportcommissie van de Ouderraad van de Kring.
Op verzoek van de Ouderraad sturen wij u de mail door over het hockeytoernooi.

Hockeyvereniging Shinty organiseert het jaarlijkse Shinty School Hockey Toernooi op
woensdagmiddag 1 juni 2022.
De Kring is hier natuurlijk ook voor uitgenodigd en bij voldoende belangstelling willen wij hier
natuurlijk graag aan meedoen. Indien uw kind geïnteresseerd is in deelname, dan kunt u
hem/haar via de onderstaande link opgeven. Voor u dit doet is de onderstaande informatie
van belang:
• Voor de groepen 5 t/m 8 wordt een toernooi georganiseerd waarbij per groep een

meisjes en een jongensteam wordt samengesteld. Het toernooi start om 13:00 uur
en is rond 17:00 uur afgelopen.
• Voor de groepen 3 en 4 worden hockeyclinics georganiseerd die 1,5 uur duren.
Groep 3 start hiermee om 13:30 uur, groep 4 om 15:15 uur
• Scheenbeschermers en gebitsbescherming (bitje) zijn voor alle deelnemers verplicht.
• Iedereen mag meedoen, of je op hockey zit of nog nooit een stick hebt vastgehouden

• De OR doet ook een beroep op de ouders/verzorgers; de Kringtent moet bemand

worden en ieder team moet voorzien zijn van een begeleid(st)er. Kunnen wij op u
rekenen?
• Opgeven kan t/m 12 mei.
Opgaveformulier; https://forms.gle/kaaiPjRjNd357Ldj7
Studiedag maandag 9 mei.
In onze jaarplanning is maandag 9 mei opgenomen als studiedag voor teamleden van de
Kring. Uw kind is die dag vrij. De lessen starten weer op dinsdag 10 mei.

