In de Kijker
November 2018
Beste ouders, verzorgers, en andere belangstellenden,
Wat was er toch allemaal aan de hand? Toen meester Simon en juf Bianca vorige
week aan het eind van de middag nog op school waren hoorden ze een
stem…was dat een meester of een juf? Welnee, het was een zwarte Piet!
Hè, waarom was er een zwarte Piet in de school? Bianca en Simon vonden het een beetje vreemd
maar ook erg leuk en daarom hebben ze er een filmpje van gemaakt. Dat filmpje hebben de kinderen
gistermorgen bekeken. Heeft u het ook al ontdekt op facebook?
Er was iets heel opvallends aan de hand met Piet, zij had vreselijke jeuk op haar hoofd. De kinderen
van groep 1 dachten dat het misschien wel aapjes, kriebelaapjes, waren.
Sommige kinderen dachten dat Piet misschien wel luizen had, ja dat kan natuurlijk ook
maar zo.
Piet heeft gevraagd of alle kinderen na willen denken wat er met haar aan de hand zou
kunnen zijn.
In de gang staat een brievenbus waar de post voor Sinterklaas en Piet in kan worden
gestopt. Wie weet zit er een oplossing bij!
We zijn benieuwd! Hopelijk is het probleem woensdag, als de Sint jarig is, opgelost!
In deze Kijker vindt u de uitslag van de ouderenquête. U gaf de school een 7.98! Een
cijfer waar wij heel blij van worden en trots op zijn!
Ook in deze Kijker een berichtje van de mensen van de ‘’cadeauweggeefwinkel’’ uit de Enk. Wat een
mooi initiatief! Om gebruik van te maken.
En dan nog ‘’last but not least’’, een cursusaanbod van de Praatpaal voor kinderen van gescheiden
ouders uit groep 3 en 4.

Noodplan
In deze Kijker vindt u ook een schrijven van onze algemeen directeur Henk Norder a.i. over de
vervangingsproblematiek.
Op dit moment hebben wij , door inzet van collega’s en oud-collega’s, de lege plekken kunnen vullen.
En dat geeft rust, niet alleen voor de kinderen kunnen we u zeggen.
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We hebben op school een noodplan. Wat te doen als er geen invaller is, of dat er alleen een invaller
voor een bepaalde bouw te vinden is?
Alle mogelijke scenario’s worden in het plan beschreven. In eerste instantie hopen we
natuurlijk op een vervanger. Mocht dat niet lukken dan worden de kinderen van de
groep van de zieke leerkracht verdeeld over de andere groepen. De kinderen weten
zelf naar welke groep ze gaan, dat staat allemaal op papier.
Met de collega’s hebben we afspraken gemaakt over wat de leerlingen aan werk
meenemen naar de andere groep.
We kunnen wel situaties bedenken dat we er echt niet meer uitkomen. Meerdere zieke
collega’s of de invaller die ziek naar huis gaat….
In het uiterste geval wordt er een groep naar huis gestuurd. U ontvangt daar, zo
mogelijk, tijdig bericht over. We hopen op uw begrip en staan altijd open om
oplossingen te zoeken voor lastige situaties als het geen oppas kunnen vinden als de groep van uw
kind geen school heeft.

Heeft u gehoord dat…
Hannah en GertJan op 2 november een heel lief klein zusje hebben gekregen? We
willen ook vader en moeder Kroes van harte feliciteren met de kleine Sarah.
Zyvann nu is verhuisd naar het nieuwe huis? We willen de familie Pul heel veel
woonplezier toewensen op hun nieuwe stek!
Naomi nu ook op school zit? Zij zit in groep 1A, in groep 1B mochten we Keano en
Femke verwelkomen.
Na de kerstvakantie mogen Milou, Marit, Boyan en Jaylinn ook naar school, zij komen in
groep 1a. In 1b schuiven Sem, Bente Lieke en Carlijn aan.
Allemaal van harte welkom op de Margriet!
Tot zover de Kijker met het laatste nieuws. Zoals genoemd vindt u ook nog de uitslag van de
enquête,informatie over de Praatpaal en de cadeauweggeefwinkel!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Riet Teunissen

Agenda
Sinterklaas en zwarte Piet komen!
Kerstviering
Kerstvakantie
Nieuwjaarsinloop
Nieuwjaarsbal voor de kinderen!!
Studiedag
Informatieavond nieuwe ouders
Open morgen nieuwe ouders en kinderen
Kerk en school

5 december 8.30 uur
19 december: informatie volgt.
21 december 12.00 uur t/m 5 januari
7 januari: 8.30 uur-9.00 uur.
Informatie volgt
21 januari, leerlingen vrij.
4 februari
6 februari
10 februari
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Enquête
Een tijdje terug heeft u een enquête ontvangen met de vraag
deze in te vullen. De ingevulde formulieren zijn retour gestuurd
en inmiddels hebben wij de uitslag binnen.
Van de 117 enquêtes die zijn uitgegeven zijn er 62 ingeleverd op
school.
Het betrouwbaarheidsniveau van de resultaten is in dit geval
minder dan 95%, de uitslag dient derhalve met enige terughoudendheid te worden geïnterpreteerd.
Uit de enquête bleek dat u als ouders de school het rapportcijfer van 7.98 heeft gegeven. We kunnen
u vertellen dat we daar als team ontzettend trots op zijn! Wat fijn dat u zo naar onze school kunt
kijken. We realiseren ons dat die (zowat) 8 natuurlijk niet door alle ouders is gegeven. En dat geldt
natuurlijk ook voor de rest van de percentages. Het betekent dat we niet achterover kunnen leunen
omdat we een mooi cijfer hebben behaald, maar blijvend moeten werken aan een goede school!
Scholen met Succes
Waardering en betrokkenheid
Algemene tevredenheid

Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,54.
Margrietschool scoort gemiddeld 7,98 op vraag 72. De waardering van de ouders voor
Margrietschool is daarmee 0,44 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.
Rapportcijfer

94% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan (landelijk is dit eveneens 94%).
89% van de ouders is tevreden over de rust en orde op school.
97% van de ouders is tevreden over de sfeer en inrichting van het schoolgebouw.
87% van de ouders is tevreden over de duidelijkheid van de schoolregels.
95% van de ouders is tevreden over de inzet en het enthousiasme van de leerkracht.
92% van de ouders is tevreden over de mate waarin de leerkracht naar ouders luistert.
85% van de ouders is tevreden over de rust en orde in de klas.
95% van de ouders is tevreden over de sfeer in de klas.
90% van de ouders is tevreden over de informatievoorziening over het kind.
85% van de ouders is tevreden over de informatievoorziening over de school.
82% van de ouders is tevreden over d huidige schooltijden.
3

Belang
Met behulp van de vragenlijst is ten aanzien van verschillende aspecten van het onderwijs nagegaan
welk belang ouders daaraan hechten. In onderstaande figuur staat een opsomming van de vijf
aspecten die de ouders van Margrietschool het belangrijkst vinden. Ter vergelijking is daarnaast de
'landelijke top vijf' opgenomen.
Onze school

Alle scholen

1

De leerkracht

De leerkracht

2

Begeleiding

Begeleiding

3

Sfeer

Sfeer

4

Persoonlijke ontwikkeling

Contact met de leerkracht

5

Contact met de leerkracht

Kennisontwikkeling

Net als de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van Margrietschool
'de leerkracht' het belangrijkst.
De aspecten komen overeen met de verschillende vraagrubrieken
Belang

Referentie
Peiling
2018

Peiling
2015

Onderbouw

Bovenbouw

Alle
scholen

1. De leerkracht

9,3

9,7

9,4

9,1

9,5

2. Begeleiding

9,2

9,3

9,4

9,0

9,3

3. Sfeer

9,2

9,1

9,1

9,2

9,2

4. Persoonlijke ontwikkeling

9,1

8,7

9,4

8,5

8,8

5. Contact met de
leerkracht

9,0

-

9,2

8,6

9,0

6. Schoolregels, rust en
orde

8,8

8,2

8,8

8,8

8,4

7. Kennisontwikkeling

8,7

8,8

8,9

8,4

8,8

8. Contact met de school

8,4

8,7

8,7

7,9

8,4

9. Partnerschap

8,0

-

8,4

7,5

7,9
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Tevredenheidcijfers
De vragenlijst van de OTP is ingedeeld in een aantal rubrieken (aspecten van het onderwijs) met
verschillende soorten vragen. Een aantal rubrieken betreffen tevredenheidsvragen, waarbij is
nagegaan hoe tevreden de ouders zijn over verschillende aspecten van de school. Dit wordt
uitgedrukt in een tevredenheidscijfer per rubriek.
In de figuur hieronder staan de tevredenheidscijfers per vraagrubriek voor Margrietschool
weergegeven voor de rubrieken die uit onze standaardvragen uit de Vragenplanner zijn
overgenomen. Tevens zijn de cijfers van de vorige deelname opgenomen (indien van toepassing). Ter
vergelijking zijn ook de cijfers opgenomen van de referentiegroep.
De rubrieken zijn geordend naar hoogte van het cijfer, met de hoogste waardering op nummer 1.

Tevredenheid

Referentie
Peiling
2018

Peiling
2015

Onderbouw Bovenbouw

Alle
scholen

1. De leerkracht

8,1

8,0

8,1

8,3

8,0

2. Sfeer

8,0

7,1

8,2

7,6

7,4

3. Contact met de leerkracht

7,7

-

7,5

8,1

7,6

4. Kennisontwikkeling

7,7

7,1

7,9

7,5

7,3

5. Contact met de school

7,7

7,2

7,7

7,5

7,3

6. Partnerschap

7,6

-

7,6

7,8

7,3

7. Persoonlijke ontwikkeling

7,5

7,0

7,4

7,6

7,2

8. Begeleiding

7,4

7,1

7,3

7,4

6,9

9. Schoolregels, rust en orde

7,3

7,1

7,3

7,2

7,0

Vergelijking met vorige peiling
Met de gele punten worden de resultaten van de vorige peiling weergegeven. De blauwe punten
geven de resultaten weer van de huidige peiling.
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In vergelijking met de vorige peiling wordt de school beter beoordeeld op de rubrieken:
Begeleiding 0,3
Sfeer 0,9
Kennisontwikkeling 0,6
Persoonlijke ontwikkeling 0,5
Schoolregels, rust en orde 0,2
De leerkracht 0,1
Contact met de school 0,5

Conclusie
Top 10 tevredenheid en ontevredenheid
In onderstaande figuren wordt een overzicht gegeven van de plus- en verbeterpunten van
Margrietschool. Ter vergelijking worden ook de resultaten van de referentiegroep vermeld.
In de tabellen wordt alleen de ‘top10’ weergegeven.
In de tabel ‘Top 10 Tevredenheid’ wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die door
veel ouders/verzorgers positief gewaardeerd worden, met de percentages tevreden
respondenten.
In de tabel ‘Top 10 Ontevredenheid’ staan de onderwerpen waarover ouders ontevreden
waren, met de bijbehorende percentages.

‘Top 10’ Tevredenheid
Referentie
Pluspunten

Margrietschool

Alle scholen

1. Sfeer en inrichting schoolgebouw

97%

90%

2. Mogelijkheden actief mee te doen

97%

90%

3. Aandacht voor normen en waarden

97%

86%

4. Welkom voelen op school

95%

92%

5. Inzet en enthousiasme leerkracht

95%

93%

6. De lesmaterialen die de school gebruikt

95%

88%

7. Sfeer in de klas

95%

88%

8. Veiligheid op het plein

94%

81%

9. Gelegenheid om met de leerkracht te praten

94%

90%

10. Manier van communiceren

94%

86%
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‘Top 10’ Ontevredenheid
Referentie
Verbeterpunten

Margrietschool

Alle scholen

1. Begeleiding rond het gedrag

16%

17%

2. Overblijven tussen de middag

13%

14%

3. Huidige schooltijden

13%

12%

4. Informatievoorziening over de school

11%

17%

5. Aandacht voor pestgedrag

10%

17%

6. Begeleiding rond het leren

10%

14%

7. Afhandeling van klachten door leerkrachten

8%

10%

8. Betrokkenheid bij ontwikkelingen kind

8%

16%

9. Rust en orde in de klas

8%

15%

10. Speelmogelijkheden op het plein

8%

24%

Begeleiding rond gedrag en aandacht voor pestgedrag zijn onderwerpen waar we op school dagelijks
mee aan het werk zijn. Uit de door leerlingen ingevulde KiVa-lijsten blijkt dat de meeste leerlingen
zich veilig voelen op school. Voor ons dus een reden om door te werken met ons programma. We
weten natuurlijk dat vandaag alles goed kan zijn en morgen heel anders. We blijven alert!
Met de organisatie van Brood&Spelen die bij ons op school de TSO verzorgt heb ik contact gehad.
Aan het begin van het schooljaar hebben zij al aangeven een enquête onder de ouders van de
leerlingen die overblijven te laten uitgaan. Wordt vervolgd.
De huidige schooltijden zullen gehandhaafd blijven, het percentage ouders dat een continurooster
zou willen invoeren is nu te klein om de schooltijden aan te passen.
Verder blijven we natuurlijk alert op de punten die ook worden genoemd in het lijstje van punten
waar ouders ontevreden over zijn.
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Aan: ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van VPCO Ermelo
Datum: 26 november 2018
Betreft: Lerarentekort/vervanging in de knel

Geachte ouder(s), verzorger(s),
De afgelopen jaren heeft u via de media al kunnen lezen over het (dreigende) lerarentekort. Een
tekort, dat met name bij invalsituaties steeds meer zichtbaar wordt.
Inmiddels wordt steeds meer duidelijk dat slechts nog met kunst- en vliegwerk een oplossing kan
worden gevonden en in sommige gevallen zelfs helemaal geen passende oplossing.
Wij voelen de arbeidskrapte steeds meer in volle hevigheid. De invalpool is nagenoeg leeg; er zijn nog
nauwelijks mensen beschikbaar, die vervangende werkzaamheden kunnen uitvoeren bij ziekte of
andere uitval van leraren en/of onderwijsassistenten.
Gelukkig werken wij met betrokken personeel dat bereid is om waar mogelijk mee te denken bij
oplossingen om de groepen te bemensen. Wij zijn daar dankbaar voor.
De scholen zullen alle creativiteit moeten gebruiken om lesuitval te voorkomen. De wijze waarop dit
gebeurt, hangt ook sterk af van de school (organisatie). Denk hierbij aan de omvang van de school,
aantal parttimers/fulltimers, meer of minder klassikaal georganiseerd. Dat betekent ook dat de
scholen zelf het beste in staat zijn om deze oplossingen te bedenken zodat wij u slechts in uiterste
noodzaak en ook binnen bepaalde kaders hoeven te vragen uw kind thuis te houden. Wij doen dan
ook een dringend beroep op u om ervoor te zorgen dat u, mocht dat onverhoopt nodig zijn, zelf de
opvang van uw kind(eren) regelt. Mocht dit onverhoopt een keer echt niet lukken, dan is de directie
natuurlijk bereid om met u mee te denken.
Uiteraard staat dit thema ieder directie-overleg op de agenda, zodat scholen elkaar kunnen
ondersteunen bij oplossingen. Als algemeen directeur doe ik daar uiteraard vol aan mee.
U begrijpt, dat wij er alles aan zullen doen om het onderwijs aan uw kinderen op een goede manier
uit te voeren, maar dat we in de toekomst wellicht niet anders kunnen doen dan, u te vragen uw kind
thuis te houden als er collega’s afwezig zijn. Wij zijn ook zuinig op onze mensen en willen de situatie
voor iedereen werkbaar houden. Uiteraard met begrip voor de situatie van de ouders en begrip voor
het belang van onze leerlingen, uw kinderen, namelijk goed onderwijs. We zullen hierin bij lastige
situaties een passende balans moeten vinden.
De scholen van de VPCO Ermelo zullen met ingang van 1 februari 2019 een stappenplan/protocol
“Vervanging in de knel” hebben opgesteld en op de eigen website plaatsen. Dit plan, opgesteld door
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directeur en team, en in de MR besproken (vastgesteld) sluit aan bij de (on)mogelijkheden, die de
school heeft om in knellende vervangingssituaties te kunnen handelen. Als ouder/verzorger bent u
hierdoor vooraf goed geïnformeerd over de stappen bij dit voor alle partijen lastige probleem.
Uiteraard maken we hierbij ook gebruik van mogelijkheden, die het ministerie en de inspectie biedt.
Via de nieuwsbrief van de scholen wordt u regelmatig geïnformeerd over de
vervangingsproblematiek.
Ik hoop u zo voldoende ingelicht te hebben en reken op uw begrip.
Henk Norder
Algemeen Directeur a.i.

De speelgoedweggeefwinkel
Misschien kent u een kind waarvoor u wel zou willen
winkelen bij onderstaande winkel? Wat een mooi
initiatief. Ik zou zeggen maak er gebruik van! Omdat
wij als school geen gezinnen kunnen aanmelden in
het kader van privacy ,doen we een beroep op u. Als
ouders, misschien buren of familie weet u misschien
wel waar het speelgoed goed van pas zou komen.
Beste directie,
Zoals u wellicht heeft vernomen zijn wij sinds 1
november een speelgoed weggeefwinkel begonnen in Ermelo. De hele maand november zijn wij
erg druk geweest met het inzamelen van speelgoed. En tot onze grote blijdschap kunnen we
melden dat onze winkel (voormalig pand de Koperen Koffiepot) uitpuilt van mooi en bruikbaar
speelgoed.
Nu onze winkel zo gevuld is, hopen we dat mensen letterlijk en figuurlijk de drempel over willen en
durven komen om gratis speelgoed te komen uitzoeken voor kinderen.
Wij zijn ons ervan bewust dat onze doelgroep dit misschien om wat voor reden ook niet zal doen,
en daarom willen wij gebruik maken van verschillende kanalen om onze doelgroep te bereiken.
Nu hebben wij de tip gekregen, om basisscholen te benaderen en misschien kunnen zij iets
betekenen in het feit dat ons speelgoed bij de juiste gezinnen terecht kan komen. Wij willen niet
absoluut niet weten wie deze gezinnen zijn, maar wij denken dat jullie dit wel weten en hierin iets
kunnen betekenen voor deze gezinnen.
Uiteraard staan wij ook open voor andere ideeën,
Wij horen erg graag van jullie,
Met vriendelijke groet,
Annemarie Keuper en Tamara Hamstra
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Berichtje van de Praatpaal.

In januari starten we voor groep 3 en 4 de cursus voor kinderen van gescheiden ouders “Niet Meer
Samen”. We komen 6 keer bij elkaar op woensdagmiddag van kwart over 12 tot 2 uur. Daarnaast is
er nog een avond voor de ouders. U kunt uw kind opgeven tot 10 december bij de leerkracht van uw
kind, of een mail naar dehaanrita@hotmail.com
Dan krijgt u een aanmeldingsformulier en meer informatie.
Louke Vellenga en Rita de Haan.
Wat doen wij als Praatpaal?
Soms zijn er dingen waar je met niemand over kan praten. Je blijft er maar aan denken en je komt er
niet uit. Dan zou het best fijn zijn als er iemand is die naar je luistert. Wat kunnen wij voor uw kind
doen?
- luisteren
- met uw kind praten
- proberen samen een oplossing te vinden.
De kinderen en tieners worden pastoraal begeleid, zowel individueel als in groepsverband
bijvoorbeeld bij rouw en echtscheiding.
De medewerkers van de Praatpaal zijn vrijwilligers met een open hart voor kinderen en tieners. De
meeste medewerkers hebben een cursus kind- en tienerpastoraat gevolgd. Daarnaast hebben
diverse medewerkers vanuit hun professie ervaring in het werken met kinderen en tieners.
Voor contact kunt u bellen naar 0655920988 of mailen naar contact@praatpaalermelo.nl
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