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Vanuit de directie

Vragenlijsten
De afgelopen periode hebben 115 ouders / gezinnen de oudervragenlijst ingevuld. Daarmee
kunnen we de uitslagen minimaal als voldoende representatief beoordelen en dat is heel fijn.
Deze en komende week vullen de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hun
leerlingvragenlijst in, daarmee krijgen we ook waardevolle informatie. De uitkomsten van
beide vragenlijsten worden voorgelegd aan en besproken met ouders en personeelsleden van
de ouderraad, medezeggenschapsraad en het team. Daarbij bepalen we belangrijke
aandachtspunten voor de komende schoolplanperiode, maar ook waar we tevreden over
mogen zijn.
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CITO LOVS-toetsen
De afgelopen weken hebben de leerlingen vanaf groep 3 hun
tweejaarlijkse methode-onafhankelijke toetsen gemaakt, de
zogeheten CITO LOVS-toetsen. Deze toetsen geven ons
informatie over de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen,
zodat we iets kunnen zeggen over de kwaliteit van onze lessen en
kunnen we aan blijven sluiten bij wat onze leerlingen (individueel
of als groep) nodig hebben.

We analyseren de toetsen altijd op school-, groeps- en
leerlingniveau. Daarbij hoeft niet iedereen het hoogste niveau te
halen, maar wel laten zien dat ze voldoende profiteren van ons
onderwijs. We willen groei zien en weten hoe we dat kunnen
blijven stimuleren, ook al is dat vergeleken met anderen wellicht
een lager niveau!

Elke school heeft naar aanleiding van welke kinderen er op die
school zitten de verplichting een bepaald niveau te halen, in ieder
geval gemiddeld over drie jaar. (Bij interesse staat hier in de
schoolgids meer over.) Dat lukt op De Uilenburcht normaal gesproken altijd en dat is een fijne
basis om aan door te werken. Opvallend bij de analyse van de net afgenomen toetsen, is dat
als we kijken naar de groepsscores bij de afgenomen vakken begrijpend lezen, woordenschat,
rekenen-wiskunde en spelling (niet-werkwoorden en werkwoorden), we overal gemiddeld
niveau I of II halen. Dat is opvallend boven wat van onze leerlingen mag worden verwacht en
vinden we een groot compliment voor hen en de inzet binnen de school!

Hoe uw kind heeft gescoord, ziet u bij het vandaag meegegeven rapport of in de digitale
ouderportaal.

We vinden onderwijs meer dan alleen de bovengenoemde vakken, dat ziet u ook terug op het
rapport van uw kind(eren) en in de plannen en activiteiten van De Uilenburcht. Ook daar zien
we steeds ontwikkeling en kunnen we - af en toe - mooie resultaten of voorbeelden delen.

Ouderportaal
Het blijkt dat het helaas niet mogelijk is om in de
Parro-app een directe link naar het Ouderportaal
van Parnassys te maken.

In het Ouderportaal treft u onder andere de
CITO-gegevens en de verslagen van oudergesprekken aan. U kunt wel in het ouderportaal een
notificatie aanzetten, zodat u een bericht in de Parro-app ontvangt als er nieuwe informatie op
het ouderportaal staat. Dat doet u als volgt:
● Inloggen op het ouderportaal via https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen
● Voor het inloggen gebruikt u dezelfde inloggegevens als u gebruikt voor de Parro-app
● Kies rechtsboven bij het poppetje voor “profiel”
● “Berichten van ouderportaal ontvangen” aanzetten
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We vinden het uiteraard jammer dat deze “omweg” nodig is, maar op deze manier bent u wel
(extra) op de hoogte. We horen het graag als u nog vragen hebt via k.visser@uilenburcht.nl.
(Karin Visser)

Verkeer rondom de school
Regelmatig bericht ik u over de gesprekken met de gemeente over
de verkeerssituatie rondom de school. Wij als school vinden dat
verbeteringen noodzakelijk zijn in de verkeerssituatie en ondanks
meerdere beloften in het verleden is daar tot op heden weinig van
terug te zien.

Dat lijkt te gaan veranderen. Komende voorjaarsvakantie zal er
een schoolzone worden ingericht, in eerste instantie alleen nog middels woorden op de weg. Er
is beloofd dat de verder besproken acties snel daarop zullen volgen, ik houd hoop. De
projectleider heeft trouwens aangegeven dat als er werkzaamheden uitlopen of op een later
tijdstip verder gaan, dat niet rondom de schooltijden zal zijn.

Ook personeel, leerlingen en ouders kunnen meehelpen om een veilige schoolomgeving te
creëren. Het gaat dan om veilig verkeersgedrag, maar ook een terugdringing van het aantal
auto’s bij wegbrengen en ophalen zal zeker helpen.

In en rond de klassen

Schoolfruit
Zoals u weet doen wij als school mee aan het EU Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit
programma liep van 5 september 2022 tot en met 10
februari 2023. Dat betekent dat deze week de laatste
week was dat wij dit schooljaar schoolfruit hadden.

De woensdag, donderdag en vrijdag blijven wel onze
fruitdagen. In ieder geval op deze dagen verwachten we
dat de leerlingen fruit eten. Brood en crackers zijn
uiteraard ook goed. (Kimberly van Rijswijk, coördinator
Schoolfruit)

Voor u verzameld

Sjors Sportief & Creatief
Vanaf 16 februari om 15.00 uur kunnen de kinderen binnen de
Utrechtse Heuvelrug zich weer aanmelden voor allerlei sportieve en
creatieve activiteiten.

Dit jaar wordt er geen gedrukt boekje uitgedeeld, maar is er een
digitaal boekje. Dit kunnen kinderen via de website doorbladeren. In plaats van het boekje
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hebben we een flyer laten drukken met korte informatie. Deze wordt voor 16 februari op
school bezorgd. Deze worden meegegeven aan de kinderen.

Met sportieve groet, John van Hoeven, buurtsportcoach Utrechtse Heuvelrug Sportief en
Gezond

Volgende oudernieuwsbrief
De volgende oudernieuwsbrief staat gepland voor vrijdag 24 februari.
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