
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

                                                          Juni 2020 
 

1.   Terugblik op de afgelopen periode 2.   Schoolkalender  

3.   Belangrijke data  4.   Startklas 

5.   Oudervereniging (OV)  6.   SWPBS 

7.   Medezeggenschapsraad (MR) 8.   Laatste ‘Schakeltje’ 

9.   Uitslag tevredenheidonderzoek 10. Wist u dat …. 

 
1. Terugblik op de afgelopen periode 
Wat waren we blij dat op maandag 11 mei 2020 de schooldeuren weer open konden gaan! Weliswaar 
voor “50%”, maar toch: de kinderen die we al lange tijd niet meer gezien hadden, de ouders die we 
weer konden ontmoeten, het lesgeven wat we enorm gemist hadden, de school was eindelijk weer in 
bedrijf en dat gaf ons veel energie!  
Maar toch: het praten met ouders die niet verder mogen komen dan de schoolpoort, de genomen 
maatregelen rondom de 1,5 meter afstand binnen de school, de aangeschafte hygiënematerialen… 
het is en blijft een hele vreemde gewaarwording binnen een school. Ook sinds de scholen weer 
helemaal open zijn gegaan (vanaf 8 juni), blijft het ‘nieuwe normaal’ iets vreemds, iets onnatuurlijks, 
iets onwennigs… 
Het is dan ook belangrijk om de focus op het ‘hier en nu’ te richten, want juist nu hebben we elkaar 
hard nodig! Laten we vooral de samenwerking met elkaar blijven opzoeken en ons met z’n allen 
richten op datgene wat er werkelijk toe doet: gezondheid, groei, ontwikkeling en saamhorigheid:  
samen sterk!! 

 
2. Schoolkalender  
De schoolkalender voor het nieuwe schooljaar heeft u reeds ontvangen. Hang hem op een zichtbare 
plek, zodat u niets vergeet. De meeste scholen om ons heen leveren alle informatie van de school 
alleen digitaal aan, maar onze school geeft de kalender nog mee op papier.  
Heeft u vragen of kan het nog beter….. laat het ons weten!! 

 
3. Belangrijke data 
- Maandag 6 juli 2020 t/m donderdag 9 juli 2020: ‘afscheidsweek’ groep 8.  
- Donderdag 9 juli 2020: laatste schooldag voor alle leerlingen. 
- Vrijdag 10 juli 2020: studiedag team de Schakel (alle leerlingen zijn vrij). 
- En dan: 6 weken zomervakantie! 
- Maandag 24 augustus 2020: eerste schooldag. 

 

Nieuwsbrief ‘Het Schakeltje’ 
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4. Startklas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de vorige nieuwsbrief schreef meester Marc dat de zesde leerling reeds gestart was in de Startklas. 
Welnu: na de meivakantie bestaat de Startklas al uit 8 leerlingen en dat aantal zal nog gaan oplopen. 
We kunnen dus wel zeggen dat de Startklas echt een ‘klas’ is geworden. 
Kinderen werken en spelen met elkaar. Ieder kind heeft zijn eigen plan van aanpak. Meester Marc, 
juffrouw Sylvana en juffrouw Ellen komen elke dag met veel plezier naar school toe om er SAMEN 
een betekenisvolle dag van te maken. Vertrouwen, veiligheid, welbevinden en uitgaan van de kracht 
van elk kind staan dan ook voorop! We willen langs deze weg de kinderen en ouders een groot 
compliment geven voor de betrokkenheid en inzet in de periode van thuiswerken. 
We wensen jullie alvast een mooie afsluiting van het nog lopende schooljaar en een welverdiende 
vakantie! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Meester Marc, juffrouw Sylvana en juffrouw Ellen 

 
5.  Oudervereniging (OV)  
Op maandag 11 mei 2020 waren de scholen weer opengegaan en ontvingen alle kinderen en 
leerkrachten een leuk “weer welkom op school” presentje van onze oudervereniging. Een heel leuk 
gebaar van onze OV!! Het werd door de kinderen en leerkrachten in ieder geval zeer gewaardeerd, 
onze hartelijke dank hiervoor! 
Op het programma van de OV staat dit jaar nog de Fancy Fair gepland (op woensdagmiddag 1 juli), 
maar deze kan helaas niet doorgaan vanwege de uitbraak van het Coronavirus. Onlangs de 
aangekondigde versoepelingsregelingen vanuit de regering vinden we het niet verantwoord om de 
Fancy Fair toch door te laten gaan. Uiteraard staat de Fancy Fair volgend schooljaar weer gewoon op 
de planning! 
We willen alle ouders van de OV en alle vaders en moeders die dit jaar op enige wijze hebben 
meegeholpen, heel hartelijk danken voor alle leuke activiteiten, cadeautjes, spelletjes en andere 
leuke dingen die onze school een fijne plek maken om te zijn! 
 

Langs deze weg: chapeau en dank je wel voor de fijne samenwerking 
en al jullie goede werk in het afgelopen schooljaar!! 



6. SWPBS        
Vier jaar geleden zijn we gestart met het werken met SWPBS. In deze periode hebben we samen met 
de leerlingen diverse afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Alle dingen die wij met 
elkaar hebben afgesproken hebben we in 1 overzicht geplaatst. Dit overzicht noemen we de “SWPBS-
matrix”. Afspraken zijn nodig om ervoor te zorgen dat basisschool de Schakel voor alle kinderen, 
ouders en meesters en juffen een fijne plek is. Hieronder presenteren wij met trots onze SWPBS-
matrix. Binnenkort zal deze matrix ophangen in alle groepen van de school! 
 

 

 

7. Medezeggenschapsraad (MR)  
Onze MR heeft gedurende dit schooljaar een hele goede en constructieve bijdrage geleverd als het 
gaat om het geven van instemming en advies over belangrijke schoolzaken die betrekking hebben op 
verbeteringen en vernieuwingen t.b.v. onze school. 
Beleidsdocumenten als het schooljaarplan en de schoolgids zijn uitgebreid besproken met de MR en 
de directie, waarbij er sprake is van een groot draagvlak binnen alle geledingen. Maar denk 
bijvoorbeeld ook aan belangrijke zaken zoals formatie, geldbesteding (begroting) en de veiligheid op 
onze school, allemaal zaken die (directe) invloed hebben en dankzij de inzet van onze MR uitgebreid 
en welbeschouwd ‘onder de loep zijn genomen’. 
Daarnaast willen we Rolanda, die maar liefst 7 jaar lid is geweest van de oudergeleding van de MR, 
hartelijk bedanken voor haar grote inzet binnen de MR!! Dank je wel Rolanda voor jouw bijdrage 
binnen de MR en alles wat je voor de school betekent hebt! Daarnaast is de MR verheugd te kunnen 
mededelen dat we reeds een opvolger voor Rolanda hebben weten te vinden, namelijk Samantha van 
Kaam. Van harte welkom bij de MR Samantha! 
 

En natuurlijk voor alle MR-leden: een oprecht dank je wel voor jullie bijdrage!! 



8. Laatste ‘Schakeltje’  
Niet voor altijd, maar wel de laatste keer voor dit schooljaar. Vanaf deze plek een woord van 
oprechte dank aan iedereen die gedurende dit schooljaar een extra bijdrage heeft geleverd op onze 
school. Bedankt hulpmoeders, Oudervereniging, MR-leden, koppeloverleggroep PSZ-groep 1/2, 
logopedisten, vrijwilligers, maatschappelijk werkers, schoonmaakploeg, schoolagenten, ouders, 
collega’s en tot slot natuurlijk de leerlingen. Ga maar lekker GENIETEN van een welverdiende 
zomervakantie!! 
 

Namens iedereen van het team van De Schakel: dank je wel!! 

 
9. Uitslag tevredenheidonderzoek       

Zoals bekend is in de afgelopen periode een uitgebreid tevredenheidonderzoek afgenomen onder de 
leerlingen, de ouders en de medewerkers van De Schakel. De respons onder de ouders was groot te 
noemen, maar liefst 43% van de ouders heeft het tevredenheidonderzoek ingevuld en daar zijn we 
heel blij mee! Echter, in verband met het Coronavirus en het (destijds) sluiten van de scholen hebben 
de leerlingen de vragenlijst nog niet kunnen invullen (dit wordt verplaatst naar september 2020).  
De resultaten van de ouders en de medewerkers zijn onlangs bekend geworden en deze uitslag willen 
we dan ook graag met u delen.  
 
Hieronder bevinden zich de betreffende ‘rapportcijfers’: 
 

- Score leerlingen: n.n.b. (wordt verplaatst naar sept. 2020) 
 

- Score ouders: 7,9 
 

- Score team (medewerkers en directie): 8,0 
 
Een heel mooi resultaat waar we als team trots op zijn en zeker mee verder kunnen, bedankt voor 
het getoonde vertrouwen en de gegeven input! 
 

Namens alle medewerkers van basisschool De Schakel hartelijk dank voor uw deelname! 

 
10. Wist u dat …..  
- We een nieuwe coördinator hebben gevonden voor het project IMC Basis, namelijk juffrouw 

Michelle Muijlkens? 
- Dit project volgend schooljaar wordt aangeboden aan de leerlingen uit de groepen 7 en 8? 
- Dit dankzij een subsidie van het Jeugdeducatiefonds mogelijk wordt gemaakt? 
- We als school er alles aan doen om subsidies ‘binnen te halen’ omdat we het beste voor onze 

leerlingen willen? 
- Ons team bij elkaar is gebleven en we dit schooljaar 

geen vertrekkers en nieuwelingen hebben? 
- Dit voor de schoolontwikkeling van De Schakel heel fijn 

en gewenst is? 
- We iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie 

toewensen? 
- We iedereen weer graag zien op maandag 24 augustus 

op de eerste schooldag? 
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