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VakantiepasClub voorjaarsvakantie  

Een T-shirt omtoveren, voordelig lunchen, de circusartiest 
uithangen, naar het poppentheater of een vaartje langs de 
kaden maken: voor de leden van de VakantiepasClub is er van 
alles te doen deze voorjaarsvakantie! Ze krijgen een digitale 
nieuwsbrief met activiteiten en kortingsbonnen.  

Om de verveling thuis te bestrijden heeft de VakantiepasClub 
ook iets bedacht. Op de website staat een overzicht van 
allerlei activiteiten om in en om het huis te doen. 
Binnenkijken in diverse musea, tips voor een bootcamp, 
verhalen luisteren, dieren bespieden, knutselen, de website 
staat er vol mee. 

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl 

 

 

Versoepelingen 

Minister Ernst Kuipers kondigde in de persconferentie van vorige week versoepelingen aan van de 

coronamaatregelen. Ook in het onderwijs zijn de richtlijnen gelukkig versoepeld. Basismaatregelen 

blijven nog wel nodig en ook het advies om regelmatig een zelftest te doen blijft gelden.  

In  verband hiermee geldt vanaf morgen: 

• Groepen van elkaar gescheiden houden, cohortering, is niet meer nodig.: 

o Buitenspelen mag weer met andere groepen.  

o Na de voorjaarsvakantie wordt weer van de kleedkamers van de gymzaal gebruik 

gemaakt en kunnen de kinderen dus weer in hun gymkleding sporten. 

o Na de voorjaarsvakantie verdelen we weer een groep over andere groepen als er 

geen vervanging is. 

• Het dragen van mondkapjes is niet meer verplicht, maar mag wel. 

• Excursies, bezoekjes aan musea en theaters gaan weer door. 

• Kom in de klas momenten kunnen ouders weer op inschrijven als zij 4 oktober niet zijn 

geweest. Om alle ouders de kans te geven, halen we de 2 gemiste momenten in. 5 ouders 

per keer. Eén ouder per kind. Ouders kunnen zich hiervoor via Social Schools inschrijven. 

• Jarige kinderen mogen weer langs de klassen. 

o De groep 3 leerlingen naar hun oude kleuterjuf en beneden bij juf Cynthia en de 

anderen. 

o De kleuters beneden bij juf Cynthia en de anderen. 

o De leerlingen van de bovengang bij de groepen op de bovengang en beneden bij juf 

Cynthia en de anderen. 

http://www.vakantiepas.nl/
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• Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. 

Wat we blijven doen: 

• Testen bij gezondheidsklachten.  

• Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee 

keer per week een zelftest te doen blijft. De school zorgt voor de zelftesten. 

• Ben je besmet met het coronavirus? Je gaat vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, 

mits je 24 uur geen klachten meer hebt. 

• Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren blijven gelden. 

 

Verder nog: 

 

• We handhaven het gebruik van de in- en uitgangen van de school. In principe loopt elke 

leerkracht na schooltijd mee met de kinderen en wacht totdat ze opgehaald zijn/naar huis 

zijn. Ook de groepen 1-2 gaan vanaf de voorjaarsvakantie om 15.00 uur en niet meer eerder 

naar huis. 

• Op de eerste schooldag van een kind mogen beide ouders om 08.10 de school in om kennis 

te maken met de leerkracht en het lokaal. 

• Verder zetten de ouders hun kind(eren) ’s ochtends bij school af en komen zij dan niet 

binnen. De leerkrachten kunnen na schooltijd bij het naar buiten brengen van de leerlingen 

de ouders bij de uitgang kort te woord staan. Ouders die een gesprekje met de leerkracht 

willen hebben, kunnen daarvoor een afspraak maken. Dit gesprekje kan weer in school 

plaatsvinden. 

• Oudergesprekken in school zijn weer mogelijk, maar kunnen desgewenst ook via Teams 

worden gevoerd.  

• Ouders die hun kind onder schooltijd (voor bijvoorbeeld een afspraak buiten de school) 

komen ophalen, mogen daarvoor zelf hun kind bij de groep ophalen. 

• Ouderhulp bij crea etc. is in de klas weer mogelijk. 

 

≈≈≈ 

Voorjaarsvakantie 

In verband met de voorjaarsvakantie is de school van maandag 28 tot en met vrijdag 4 maart 

gesloten.  

 

 

Gezonde traktaties 

Als inspiratie voor het meegeven van een gezonde traktatie als uw kind jarig is, ontvangt u hierbij een 

paar leuke voorbeelden.  
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Oudertevredenheidsonderzoek november 2021 

In november vorig jaar heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. In totaal hebben 151 

ouders de volledige vragenlijst ingevuld. Hieronder ziet u de resultaten uit het onderzoek. Per 

domein zijn de scores van de onderliggende rubrieken getoond. 
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IMAGO 

 

RAPPORTCIJFER  
DOEN WE ALS SCHOOL WAT WE 

ZEGGEN? 
 AANVULLENDE INFORMATIE 

7,8
 

 

BENCHMARK 

7,6 

 

86 %
 

 

BENCHMARK 

77 % 

 

83 %
 

 

BENCHMARK 

74 % 

 

AANBOD (OP1) 

LEREN KINDEREN VOLDOENDE?  
HOE ERVAREN KINDEREN HET 

AANBOD? 
 

WELKE AANDACHT IS ER VOOR 

TOEKOMSTGERICHTE 

VAARDIGHEDEN? 

85 %
 

 

BENCHMARK 

81 % 

 

79 %
 

 

BENCHMARK 

72 % 

 

78 %
 

 

BENCHMARK 

72 % 

 

ZICHT OP ONTWIKKELING EN BEGELEIDING (OP2) 

HEBBEN WE KINDEREN GOED IN 

BEELD? 
 

STEMMEN WE GOED AF OP 

VERSCHILLEN  TUSSEN 

KINDEREN? 

 

71 %
 

 

BENCHMARK 

66 % 

 

78 %
 

 

BENCHMARK 

74 % 

 

 

PEDAGOGISCH DIDACTISCH HANDELEN (OP3) 

GEVEN WE KINDEREN GOED LES?  

77 %
 

 

BENCHMARK 

73 % 

 

1. IMAGO VAN DE SCHOOL 

2. ONDERWIJSPROCES (OP) 
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WELBEVINDEN EN VEILIGHEID (VS1) 

HOE IS HET WELBEVINDEN VAN 

KINDEREN? 
 

HOEVEEL KINDEREN VOELEN 

ZICH VEILIG OP SCHOOL? 
 

HOEVEEL KINDEREN ERVAREN 

VERVELENDE SITUATIES OP 

SCHOOL? 

74 %
 

 

BENCHMARK 

73 % 

 

89 %
 

 

BENCHMARK 

86 % 

 

17 %
 

 

BENCHMARK 

23 % 

SCHOOLKLIMAAT (VS2) 

HOE IS DE SFEER IN DE GROEP?  
ZORGT DE SCHOOL VOOR 

VEILIGHEID OP HET PLEIN? 
 

HOE IS HET CONTACT MET DE 

LEERKRACHT? 

77 %
 

 

BENCHMARK 

71 % 

 

57 %
 

 

BENCHMARK 

49 % 

 

87 %
 

 

BENCHMARK 

84 % 

 

 

VISIE, AMBITIES EN DOELEN (SKA 1) 

HOE WORDT HET LEIDERSCHAP 

ERVAREN? 

82 %
 

 

BENCHMARK 

75 % 

 

 

SAMENWERKING MET OUDERS 

WORDEN OUDERS GOED 

GEÏNFORMEERD? 
 

VOELEN OUDERS ZICH GEZIEN EN 

GEHOORD? 
 

IS SAMENWERKING GERICHT OP 

PARTNERSCHAP? 

3. VEILIGHEID EN SCHOOLKLIMAAT (VS) 

5. SAMENWERKING MET OUDERS 

4. STUREN, KWALITEITSZORG EN AMBITIE (SKA) 
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81 %
 

 

BENCHMARK 

72 % 

 

76 %
 

 

BENCHMARK 

66 % 

 

62 %
 

 

BENCHMARK 

56 % 

 

Als team hebben we het oudertevredenheidsonderzoek geanalyseerd en kwamen we tot de 

volgende sterke punten, aandachtspunten en actiepunten: 

Sterke punten: 

• Transparante communicatie met ouders 

• SocialSchools 

• Betrokkenheid van ouders 

• Ouders voelen zich serieus genomen 

• Ondanks corona fijne communicatie en fijn geschakeld naar online thuisonderwijs 

• Betrokken leerkrachten, gericht op het individu. 

• Ouders geven aan dat de leerlingen met veel plezier naar school toe komen (90%) 
 

Aandachtspunten: 

• Het verstrekken van informatie over het individuele kind.  

• Ouders ervaren de groepen als erg groot. 

• Toezicht op het plein: Ouders ervaren het toezicht tijdens de overblijf (Halo Jobbing) als 

onvoldoende.  

• Meer aandacht voor mediawijsheid wordt gevraagd. 

• Leerkrachten zijn op de hoogte van de leerling onderwijsbehoeften, waaronder de 

mogelijkheid om de kinderen op eigen tempo te laten werken. 

Actiepunten:  

• Kijken naar de mogelijkheid om aan ouders direct terug te koppelen wat de resultaten 
zijn. Niet alleen meer bij het 10-minutengesprek of alleen wanneer er iets niet goed gaat.  

• Evaluaties met Halo Jobbing en de leerlingenraad over de kwaliteit van het toezicht op 
het plein en uitwerking van de verbeterpunten. 

• Mediawijsheid, burgerschap en 21ste eeuwse vaardigheden beter aan bod laten komen. 
 
 

 

 

Leerling tevredenheidsonderzoek november 2021 

In november vorig jaar hebben de leerlingen van de groepen 6-8 deelgenomen aan het Leerling 

tevredenheidsonderzoek. In totaal hebben 150 leerlingen de volledige vragenlijst ingevuld. Hieronder 

ziet u de resultaten uit het onderzoek. Per domein zijn de scores van de onderliggende rubrieken 

getoond. 
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IMAGO 

DOEN WE ALS SCHOOL WAT WE 

ZEGGEN? 
 

HOE WORDEN HET GEBOUW EN 

DE VOORZIENINGEN 

GEWAARDEERD? 

79%
 

 

BENCHMARK 

75% 

 

76%
 

 

BENCHMARK 

70% 

 

 

 

AANBOD (OP1) 

HOE ERVAREN KINDEREN HET 

AANBOD? 
 

WELKE AANDACHT IS ER VOOR 

TOEKOMSTGERICHTE 

VAARDIGHEDEN? 

62%
 

 

BENCHMARK 

61% 

 

73%
 

 

BENCHMARK 

73% 

 

ZICHT OP ONTWIKKELING EN BEGELEIDING (OP2) 

HEBBEN WE KINDEREN GOED IN 

BEELD? 
 

82%
 

 

BENCHMARK 

76% 

 

 

PEDAGOGISCH DIDACTISCH HANDELEN (OP3) 

GEVEN WE KINDEREN GOED LES?  

1. IMAGO VAN DE SCHOOL 

2. ONDERWIJSPROCES (OP) 
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88%
 

 

BENCHMARK 

87% 

 

 

 
 

WELBEVINDEN EN VEILIGHEID (VS1) 

HOE IS HET WELBEVINDEN VAN 

KINDEREN? 
 

67%
 

 

BENCHMARK 

66% 

 

SCHOOLKLIMAAT (VS2) 

HOE IS DE SFEER IN DE GROEP?  
ZORGT DE SCHOOL VOOR 

VEILIGHEID OP HET PLEIN? 
 

HOE IS HET CONTACT MET DE 

LEERKRACHT? 

76%
 

 

BENCHMARK 

71% 

 

87%
 

 

BENCHMARK 

81% 

 

92%
 

 

BENCHMARK 

92% 

 

Als team hebben we ook het leerling tevredenheidsonderzoek geanalyseerd en kwamen we tot de 

volgende punten die opvallen waren en aandacht vragen: 

Opvallende punten: 

• 95% van de leerlingen vindt de leerkrachten aardig. 

• Veel kinderen vinden De Gantel een leuke school. 
 

Aandachtspunten: 

• Mediawijsheid en burgerschap en 21ste eeuwse vaardigheden komen, volgens kinderen, 

te weinig aan bod. 

• Pestgedrag. 

• Een vrolijker schoolplein 

• Schonere toiletten 

• Er moet tijdens het buitenspelen beter worden opgelet. 

 

3. VEILIGHEID EN SCHOOLKLIMAAT (VS) 



 
                                          Nummer 7  |  24 februari 2022 

    9 

Actiepunten:  

• Overleg met Halo-Jobbing en de leerlingenraad over de kwaliteit van de spellen en het 
toezicht tijdens het overblijven. Controle hierop door extra toezicht en 
evaluatiegesprekken. 

• De methode ‘Kwink’ zal gebruikt worden om meer aandacht te geven aan 
burgerschapslessen en mediawijsheid. 

• Via een pilot die in de school in de groepen 5-8 wordt aandacht besteed aan de 21ste 
eeuwse vaardigheden. 

 

Voor volgende week wens ik u en de kinderen een fijne vakantie toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine.  


