
Vanuit de directie

Formatie
Vorige week stuurde ik u een apart bericht met
de vacatures van De Uilenburcht. We hopen
naar aanleiding van deze vacatures mooie

gesprekken met kandidaat-collega’s te voeren
en zo de laatste gaten in onze formatie voor
komend schooljaar te vullen.

Eindtoets groep 8
Afgelopen week zijn de resultaten van de
eindtoets binnengekomen en gedeeld met de
betreffende ouders. We mogen trots zijn op wat
er gepresteerd is, over het algemeen hebben
de meeste leerlingen naar verwachting
gepresteerd. Hieronder - voor de liefhebber -
duiding van het gemiddelde resultaat.

De resultaten van De Uilenburcht liggen veelal
boven het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit de
methodeonafhankelijke toetsen die we twee
keer per jaar in alle groepen afnemen en de
Cito-eindtoets in groep 8. De gemiddelde
toetsscores van de laatste vijf afgenomen jaren
liggen ruim boven het landelijk gemiddelde. In
het schooljaar 2019 – 2020 is er geen
eindtoets afgenomen vanwege de coronacrisis.
In 2020-2021 is de toets wel afgenomen, maar
is de gemiddelde toetsscore niet door de
inspectie meegeteld. In 2021 - 2022 is de
eindtoets weer “gewoon” afgenomen en haalde
De Uilenburcht een score van 539,1. Het
landelijk gemiddelde lag op 534,8.

Om iets te kunnen zeggen over de resultaten

van een school, kijken we tegenwoordig vooral
naar de percentages 1F- en 1S/2F-scores,
afgezet wat er volgens de overheid van onze
schoolpopulatie mag worden verwacht. 1F staat
voor fundamentele kwaliteit, dit niveau
beschrijft wat een leerling aan het einde van de
basisschool zou moeten kennen en kunnen om
met 16 jaar aan 2F te voldoen en zich zo te
kunnen redden en mee te kunnen doen in de
Nederlandse maatschappij. Het referentie-
niveau streefkwaliteit, aangeduid met 1S (of
2F), beschrijft wat een leerling minimaal zou
moeten kennen en kunnen om uiteindelijk
soepel door te stromen naar de theoretische
leerweg van het VMBO of hoger
vervolgonderwijs.

Op De Uilenburcht hoort minimaal 85% van de
leerlingen minimaal een 1F-referentieniveau te
halen. In de afgelopen schooljaren behaalden
gemiddeld 97,5% van onze leerlingen dit. Op
onze school mag het percentage
1S-opbrengsten niet onder de 50,6% liggen.
De afgelopen drie schooljaren lagen de
opbrengsten op 66,7%. (Annelies Schilling)

Ouderbijdragen
Het incasseren van de ouderbijdrage,
schoolreis en kamp doen we via Wiscollect. Op
dit moment worden er betalingsherinneringen
verstuurd voor de ouderbijdrage via dit
systeem. Het versturen van deze mails gaat via
ons administratiekantoor Onderwijsbureau
Meppel.

Bovenstaande geldt ook voor het incasseren
van de ouderbijdrage van kinderen die later dit
schooljaar zijn ingestroomd. Aan deze ouders
wordt gevraagd een deel van de ouderbijdrage
te voldoen. Ook deze verzoeken worden
geïncasseerd via Wiscollect en de mails
verstuurd via ons administratiekantoor.



Als u naar aanleiding van de mail die u
ontvangt vragen of opmerkingen heeft of
wanneer u de factuur niet (volledig) kunt

voldoen, kunt u een bericht sturen via
k.visser@uilenburcht.nl. (Karin Visser)

Zelftesten
Het advies aan onderwijspersoneel en
leerlingen vanaf groep (5/)6 om twee keer per
week preventief een zelftest te doen is
vervallen. Wel wordt nog steeds dringend
aangeraden om bij klachten een zelftest te
doen. De zelftesten worden niet meer
automatisch verstrekt op school, maar zijn
zeker nog wel bij ons te verkrijgen. We kunnen
ons goed voorstellen dat het fijn is om altijd
twee testen op voorraad in huis te hebben

liggen.

Op dinsdag en woensdag kunnen door ouders /
verzorgers testen afgehaald worden bij
administratief medewerker Karin Visser
(kantoortje links bij de voordeur). Op maandag
en vrijdag kan dit bij Annelies Schilling
(kantoortje rechts bij de voordeur). We geven
maximaal twee testen per keer mee.

Pasfoto’s in ParnasSys
Parnassys, ons leerlingadministratiesysteem,
geeft de mogelijkheid een pasfoto toe te
voegen aan de leerlinggegevens. Het is voor
ons intern erg prettig om een gezicht bij de
naam te hebben. Er staat nog niet van alle
kinderen een pasfoto in ParnasSys. De
komende weken wordt er daarom een foto van
uw kind gemaakt en toegevoegd aan
ParnasSys. Alleen personeel kan deze foto zien.

Graag horen we van u, wanneer u hier bezwaar
tegen heeft, dan houden wij daar uiteraard
rekening mee. Dit kunt u aangeven via
k.visser@uilenburcht.nl. (Karin Visser)

Sociale veiligheid
Leerlingen van de groepen 5 tot en met 8
hebben anoniem de jaarlijkse, verplichte
enquête over sociale veiligheid afgenomen. De
uitkomsten zijn gedeeld met de Inspectie en
deel ik hieronder samengevat met u.

Het is fijn om te weten dat over het algemeen
onze kinderen de beoordeelde thema’s voor De
Uilenburcht beoordelen als (ruim) voldoende of
goed / uitstekend. Slechts één item, te weten
“Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben
voor andere kinderen” gaf gemiddeld een
onvoldoende score, maar dat lijkt te komen
omdat bij dit item een zeer groot deel van de
leerlingen “niet van toepassing / weet niet”

hadden geantwoord. Wel heeft het
managementteam aan de stuurgroep
Vreedzame School gevraagd over dit punt een
mening te vormen.

De uitkomsten zijn per thema, per item en per
groep geanalyseerd. Daarbij valt op dat de
uitkomsten niet zomaar overeenkomen met
beelden van door de school en soms door
ouders verwoorde aandachtspunten in
specifieke groepen. Dat betekent overigens niet
dat we ons niet blijven richten op door ons
ervaren aandachtspunten op groeps- en
leerlingniveau.

mailto:k.visser@uilenburcht.nl
mailto:k.visser@uilenburcht.nl


Activiteiten georganiseerd door de ouderraad
De ouderraad (OR) zorgt voor de organisatie
van bijvoorbeeld de sporttoernooien en avond-
vierdaagse. Zij communiceert vooraf en deelt
in, ook zijn OR-leden ter plekke ondersteunend.
Mocht u vragen hebben, is het dan ook
verstandig om contact te maken met de ouders

van de ouderraad. U kunt hen aanspreken of
mailen naar ouderraad@uilenburcht.nl.

Binnenkort kan dit overigens, wanneer u
vragen heeft over door de ouderraad geplande
activiteiten, het beste via het nieuw te maken



activiteiten@uilenburcht.nl, dan wordt het
eerder aangegeven mailadres gebruikt voor
meer algemene OR-zaken.

Binnenkort zal de OR hier zelf verder over
communiceren.

Verkeer rondom de school
Regelmatig heb ik u via de oudernieuwsbrief op
de hoogte gehouden van de acties die er lopen
rondom verkeersveiligheid rondom de school.

Naast dat we u nodig hebben om de
verkeerssituatie vooral rondom de schooltijden
beheersbaar te maken (Moet u echt met de
auto? Parkeert u veilig? Gebruikt u de stoep
slechts voor lopen? Bent u een voorbeeld voor
onze kinderen?), is er de afgelopen jaren veel
contact met de gemeente geweest over
verbeteringen. Dit heeft geleid tot een
aanpassingsplan, waarbij de straten rondom de
school een duidelijke schoolzone zullen worden.
Er zijn beloften gedaan, ik hoop dat er snel tot
uitvoering over wordt gegaan.

Klussen / bouwen

In de meivakantie zijn er binnen het gebouw
weer een paar aanpassingen gedaan. Zo zijn er
delen van het linoleum vervangen, is er
elektriciteit omgeleid en zijn wanden
geschilderd. Ook is er een nieuw afval- en

fietsenhok voor personeel geplaatst. Dit is nog
niet af: er komt nog een hekwerk, waardoor
fietsen van personeel droog en achter een slot
staan. Verder is voor gasten en bezoekers van
de gymzaal een rij fietsbeugels geplaatst,
waardoor fietsen netter kunnen worden
weggezet. Naast het pad komt een nog een
mooie heg.

In de zomer worden de huidige units
(noodlokalen) op het schoolplein vervangen
door nieuwe, op ongeveer dezelfde plek. Deze
zijn passender in deze tijd, maar ook groter
dan de ruimtes die we tot op heden ter
beschikking hebben. Komend jaar zullen we
hier vier groepen in huisvesten.



Voor u verzameld

FUNKEY trainingen


