
Projectweek: Muziek! 
Schoolplein hoofdlocatie 
Extra leden gezocht!
Terugkoppeling KBG

week 7: adviesgesprekken (groepen 8)
vrijdag 17 februari: studiedag voor de
hele school
20-2 / 24-2: voorjaarsvakantie 
vanaf week 9: rapportgesprekken 

Belanrijke data:

NIEUWSBRIEF
B A S I S S C H O O L  D E  M A R L I J N

F E B R U A R I  2 0 2 3  •  
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Agenda

Projectweek de Marlijn

Thema muziek!
 

Van 20 maart t/m 4 april zal de hele school in het teken staan van
‘muziek’!

Tijdens deze projectweken zullen alle groepen 
rond dit thema gaan werken.

Op dinsdagmiddag 4 april sluiten de kinderen het project af met een
swingende voorstelling voor alle ouders. 

Houd deze datum dus vast vrij!
We zouden het fantastisch vinden als er ouders zijn die gastlessen
willen geven. Dus bespeel je een bijzonder instrument, zit je bij een

orkest, doe je beroepsmatig iets met muziek en wil je hierover
vertellen in de groepen? We horen het heel graag! Neem contact op

door een mail te sturen naar f.buwalda@demarlijn.nl
 

Vanaf maandag 6 februari zullen de kinderen gedurende de
pauzes iets minder buiten kunnen spelen, vanwege de grote

schoonmaak van het plein.

Schoolplein hoofdlocatie

De AC is op zoek naar versterking! 
 

Welke ouder vindt het leuk om aan te sluiten bij de AC?
 

Samen met andere ouders (en het team) organiseer je leuke
activiteiten voor de kinderen! 

En...je sluit soms ook gezellig aan! 
 

Geef je op door te mailen maar info@demarlijn.nl  

Activiteitencommissie; wie wil?!
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Terugkoppeling Klankbordsessie

Verwachtingen vanuit beide kanten
Input vanuit ouders 
Reflectie op onderwijsaanbod; n.a.v. uitkomst vragenlijst
Bespreken van resultaten met ouders; n.a.v. uitkomst
vragenlijst
Tips & Tops vanuit ouders
Thema ideeën voor een volgende ouderavond

Na de kennismaking hebben we de onderstaande onderwerpen
besproken. Bij sommige heb ik in het blauw de reactie van de
school al verwoord. Alle overige punten nemen we uiteraard

ook op in onze interne overleggen.  
 

 
 

Verwachtingen vanuit de  aanwezige ouders:
'We gaan er open in en willen graag meer betrokken zijn bij het

reilen zeilen in de school. Daarnaast is het prettig dat je je
mening kan geven over bepaalde zaken.'

 
 

Verwachtingen vanuit school:
- nieuwsgierig naar welke thema's er leven bij de ouders

- open staan voor het verbeteren van bepaalde zaken
-open staan voor het horen van de mening van ouders; zodat

we daarop mogelijk kunnen anticiperen 
-ouders meer betrekken bij de ontwikkelingen in de school

 
 

Input vanuit de aanwezige ouders:
- de vloer in het hoofdgebouw is wat ouderwets; mag aangepakt

worden 
(Inmiddels is er een bedrijf op bezoek geweest om te inventariseren

op welke wijze we de vloer kunnen vernieuwen en egaliseren)
 

- kastjes lunchtrommels op hoofdlocatie kunnen netter
(Hier zijn we het helemaal mee eens. We gaan kijken of we andere

dichte kasten kunnen kopen om daar te plaatsen)
 

- pleinen mogen aangepakt worden 
(De werkgroep het groene schoolplein is druk met het realiseren van
de grote wens voor een nieuw, uitdagend schoolplein. Er zal spoedig

een update komen!)
 
 

-toch bijzonder dat kinderen wel tot spelen komen op beide
pleinen; mooi om te zien dat ze dan wat met hele klas doen 

 
 

- leuk dat leerkrachten ook meespelen in de pauze; dat doet de
kinderen goed

- sfeer voelt goed als je de school binnenkomt 
-er hangt een positieve vibe in de school 

-het is gezellig en fijn in school; maar pas op het kan ook snel
chaotisch worden

 klas/school 
Fijn om te horen!

Reactie van de aanwezige ouders op vakaanbod van de
Marlijn n.a.v. de uitkomsten in de wmk vragenlijst: 

- mooi om terug te lezen dat er nu ook gevraagd wordt naar de
normen en waarden; we zien/horen dat daar mede door KIVA

en HVO aandacht aan wordt besteed
 

Wensen:
- meer Engels in de school vanaf de jongere groepen al 

- het realiseren van een Engelse (project) week? 
- het (nog) meer bewaken van de ontspan momenten voor de

kinderen in de klas door de leerkrachten 
- mogelijkheden onderzoeken voor het aanbieden van ICT

vaardigheden aan de kinderen; zeker als je het ook verwacht
van kinderen in een spreekbeurt 

(We zullen dit bespreekbaar maken in het team.)
 

Uitkomsten van het vakaanbod op de Marlijn
- soms ligt er wel heel veel op het bordje van de kinderen; het

tempo ligt soms ook hoog 
- er wordt wel veel gevraagd van de kinderen; door het volle

rooster. Daardoor schiet de pauze er soms bij in en komen ze
niet toe aan eten

- we horen vanuit ouders die nieuw zijn gekomen dat er een
fijne sfeer is en dat er veel leuke dingen worden gedaan mét de

kinderen en vóór de kinderen (Fijn!)
 

Bespreken van resultaten:
We hebben besproken hoe en op welke wijze we nu resultaten

bespreken met kinderen/ouders en hoe dat zichtbaar wordt
gemaakt voor kinderen/ouders. Onze vraag vanuit school was:
Moet daar iets in worden aangepakt? Veranderd? Behouden

worden? 
 

Reactie van de aanwezige ouders: 
-het vertrouwen moet er zijn dat de leerkracht aan de bel trekt

wanneer er opvallende dingen spelen
-  tijdens een gesprek mogen er geen verassingen zijn voor

ouders; dat moet het uitgangspunt zijn 
-eenduidigheid creëren tussen leerkrachten over wat er wel niet

wordt besproken tijdens een rapportgesprek
(Bovenstaande gaan we meenemen in teamvergadering)

 
Tips vanuit de aanwezige ouders:

- onderzoek als school of de 'weg' voor ouders en kinderen
duidelijk is als je een (specifieke) vraag hebt

(Goede tip; dat gaan we doen en zichtbaar maken voor
ouders/kinderen)

- weet dat het onbetaalbaar is als je kind wordt gezien en
gehoord 

 
Thema ideeën voor een volgende ouderavond

-  de executieve functies
-  waar zijn jullie mee bezig in de school, waar werken jullie naar

toe en hoe.
(Ook de MR hebben we gevraagd om ideeën aan te leveren; het

team gaat met deze tips zich buigen over een geschikte invulling)

We willen de aanwezige ouders heel erg bedanken voor hun
openheid en betrokkenheid. 

Samen sparren, uitwisselen van ideeën en het hebben van een
positief kristische blik, maakt dat we samen kunnen werken aan

verbeteringen in en om de school! 
 

We kijken uit naar de volgende sessie! 
 

Deze zal zijn op 11 april om 16.00. 
Wil je ook aansluiten? Mail me! 


