
 
 

 
 
Data 
 

12 maart MR Vergadering 

19 maart OV Vergadering 

20 maart 08.30 uur GGD spreekuur 

21 maart Studiedag team Alle kinderen zijn vandaag vrij 

26 maart Eftelingdag 

30 maart Goede Vrijdag  Een gewone schooldag voor iedereen 

 
GGD onderzoek 

 
In de bijlagen treft u een overzicht aan met de resultaten 
van het onderzoek van de GGD. Algemeen valt op dat we 
“gezonder” aan het eten en drinken zijn en dat er 

zorgvuldiger met genotmiddelen omgegaan wordt. Dit ter vergelijking op landelijk 
niveau en het onderzoek dat 9 jaren geleden heeft plaatsgevonden. Een groot 
verschil zien we terug in het gebruik van de media. Was er 9 jaren geleden nog 
nauwelijks sprake van gebruik van smartphones, tablets e.d. kunnen we nu stellen 
dat dit explosief gegroeid is. 
In het directeuren overleg van de scholen uit onze gemeente heeft n.a.v. dit 
onderzoek overleg plaatsgevonden met de GGD hoe we in kunnen gaan op de 
bevindingen. We hebben er vertrouwen in dat gezond eten en drinken een positieve 
maatschappelijke trend is. We vinden ook dat dit vooral een taak van ouders is 
waarbij  de school alleen tijdens schooltijden kan letten op gezond eten en drinken. 
Afspraken en regels daarover staan in de schoolgids. 
Waar het gaat om ‘mediawijsheid’ heeft de school naast de ouders ook een taak. 
Zeker als je ziet hoe explosief het gebruik van media gestegen is. Dat betekent dat 
ook de school aandacht zal besteden hoe om te gaan met de media. Hoe gebruik je 
die positief en wat zijn de gevaren (mediapesten)! In het overleg is ook besproken 
hoe de school de ouders kan ondersteunen. Voor dit alles zal een plan gemaakt 
worden door GGD als initiatiefnemer en andere ondersteunende partners zoals 
bureau HALT, gemeente, bibliotheek enz. (‘toevallig’  kwam dit ook als 
aandachtspunt uit de vragenlijst…) 
Naast mediawijsheid blijven ook relaties en seksualiteit een aandachtspunt op school. 
Het thema ‘Lentekriebels’ krijgt jaarlijks aandacht in de groepen al ligt hier naar onze 
mening ook weer de belangrijkste taak bij de ouders.  
Tenslotte zullen we aandacht blijven besteden aan gedrag. We proberen hierin pro-
actief te zijn. Geen brandjes blussen maar vooraf aandacht voor positief gedrag.  
 
 
Interieur  
 
Ons meubilair is afgeschreven, dat is goed nieuws want dan mag er 
vervangen worden. Na de zomervakantie zal de hele school volledig 



nieuw ingericht zijn! Wij gaan u op de hoogte houden over de ontwikkelingen hierin. 
Een aantal keuzes zijn al gemaakt. 
 

 
 
Stichting Muziekopleiding Loon op Zand  
Basisscholenproject 2018 

 

 

 

Samen muziek maken is leuk. Maar vaak krijgen kinderen niet de gelegenheid om 
eens te proberen hoe het is. In de maand april kunnen de kinderen van groep 5 en 
groep 6 onder begeleiding van docenten van de Stichting Muziekopleiding Loon op 
Zand enkele lessen volgen op een muziekinstrument. De leerlingen van groep 5 gaan 
met slagwerk aan de slag en groep 6 krijgt les op een blaasinstrument. We willen 
hiermee bereiken dat hun interesse voor muziek maken wordt gewekt wat daarmee 
een inspiratiebron kan zijn voor hun eigen creatieve ontwikkeling.  
 
Op 29 maart krijgen de kinderen van groep 5 en 6 een introductieles op school, 
waarbij groep 5 kennis kan maken met allerlei soorten slagwerkinstrumenten en 
groep 6 verschillende blaasinstrumenten de revue ziet passeren. De kinderen van 
groep 6 mogen op 29 maart hun voorkeur opgeven voor een bepaald 
blaasinstrument, waarmee ze dan deelnemen aan de muzieklessen.  
 
De muzieklessen vinden plaats in de Wetering op 5 – 12 en 19 april, de kinderen 
gaan onder begeleiding van hun eigen leerkracht naar de Wetering, net zoals u 
gewend bent bij de gymlessen. 
Door het grote aantal deelnemende kinderen (alle 3 de basisscholen uit Loon op 
Zand doen dit jaar weer mee aan het project) krijgen de kinderen van groep 6 het 
blaasinstrument niet in bruikleen mee naar huis, maar rouleren de instrumenten bij 
de muzieklessen onder alle deelnemende kinderen. 
 
Op 19 april wordt ook het afsluitende concert gegeven in de Wetering waarin de 
kinderen op hun instrument een actieve rol gaan spelen. Het concert begint om  
18.30 uur en de entree is gratis. Noteert u de datum alvast in uw agenda? 
Wij hopen ook u en uw familie (ook opa’s en oma’s) te mogen ontmoeten tijdens dit 
concert.  
De uitnodiging voor het afsluitende concert volgt begin april. 
 
Vanuit de OV nieuwe leden gezocht 

 
Zonder ouderparticipatie komen we nergens! Zeker niet als 
oudervereniging van onze basisschool. Aangezien van een drietal 
leden hun zoon of dochter onze school gaat verlaten zullen ook 
deze leden de oudervereniging verlaten. Daarom 
zijn we dringend op zoek naar ouders die ons 

komen ondersteunen. Ook wij snappen dat bij iedere vereniging de 
behoefte aan vrijwilligers groot is en dat ouders het druk hebben. Echter 
zonder aanvulling van nieuwe leden voor onze oudervereniging gaan wij 
het niet redden! Het zou toch zonde zijn als Sinterklaas volgend jaar 



onze school voorbij rijdt of Kerstmis gelijk gevierd gaat worden met De Weijkensdag. 
We hopen dus op een paar actieve ouders die bereid zijn om zitting te nemen in de 
oudervereniging en samen leuke zaken te organiseren voor onze leerlingen.  
Heb je vragen of interesse neem dan contact op met één van onze leden (staan op 
de website van school) of mail naar ov@delageweijkens.nl. Je kunt natuurlijk ook 
gewoon aansluiten op de eerstvolgende vergadering op maandag 19 maart om 20:00 
in de aula van onze school. 
De oudervereniging 

 
Schoolvoetbaltoernooi 

Ook dit jaar doen we weer mee aan het schoolvoetbaltoernooi. 
De eerste ronde van het toernooi vindt plaats op de velden van VV 
Uno Animo in Loon op Zand op woensdagmiddag 4 april (jongens) 
en vrijdagavond 6 april (meisjes). 

De kinderen van groep 7 en 8 kunnen zich hiervoor opgeven in hun eigen groep. 
Alle teams moeten zelf zorgen voor begeleiding. 
Meneer Pim is aanspreekpunt en coördinator voor onze school. 
 
Gespreksgroepjes ouders 
 
Inmiddels hebben we al 2 gesprekken gevoerd met groepjes ouders. De groepjes 
gaan in gesprek over ingebrachte stellingen (vanuit mr en directie). Daarmee zorgen 
we dat het geen ‘klaaggroepje wordt maar waar je met elkaar in gesprek gaat over 
hoe dingen lopen en wat we van elkaar kunnen leren (ontwikkelen doe je samen).  
Een korte samenvatting van punten die besproken zijn: 
De school doet (voldoende) inspanningen om ouders te informeren en bij de school 
te betrekken. Over het algemeen mogen we stellen dat wel gebeurt, al zijn er altijd 
verbeterpunten….  
In het eerste gesprek zijn voorbeelden genoemd, die beter zouden kunnen. Het is bij 
de ouders duidelijk waar ze terecht kunnen als er ‘iets’ is. 
In het tweede gesprek (afgelopen maandag) zijn we nader ingegaan op de 
informatievoorziening en contacten met de leerkrachten, IB-er en directie. 
Het ouderportaal wordt als meerwaarde gezien. Je kunt als ouder zelf tijdig aan de 
bel trekken als er iets aan de hand is met de resultaten. De teamleden (ook directie 
en IB-er) zijn altijd bereid om snel met elkaar in gesprek te gaan volgens de 
aanwezige ouders. Er werden tijdens deze bijeenkomst ook suggesties besproken 
hoe je ouders ook kunt informeren. Tevens werd het idee geopperd om ook kinderen 
te betrekken in de 10-minutengesprekken.  
De informatie vanuit school is volgens de aanwezige ouders duidelijk en in 
begrijpelijke taal. 
 
Dank aan de ouders voor hun inbreng. Er komt dit schooljaar nog één gesprek. De 
aangemelde ouders krijgen daarvoor t.z.t. een uitnodiging. 
 
Termijn vragenlijsten gesloten 
 
Op de sluitingsdag hebben, na de herhaalde oproep, nog 
12 ouders de vragenlijsten  ingevuld waardoor de 
eindstand op 96 invullers uit komt. We hebben 148 gezinnen.  

mailto:ov@delageweijkens.nl


Als er per gezin één keer de vragenlijst ingevuld is (dat hoeft overigens niet )  
komen we uit op bijna 65 %. Daar mogen we tevreden over zijn. Veel dank aan de 
invullers.   
 
Wat gaan we nu doen met uw bevindingen? We leggen deze naast de bevindingen 
van het team en de leerlingen. We onderzoeken de verbanden (soms 
ook tegenstellingen....) en we kijken wat we daar vervolgens mee kunnen. Ook 
kijken we naar de vragenlijsten van voorgaande jaren of er een 
bepaalde trend waar te nemen is. Dit alles nemen we mee op korte termijn of in 
ieder geval voor het volgende schooljaar. We bespreken de lijst ook in de 
medezeggenschapsraad waarin u vertegenwoordigd bent.  
 
Voor nu een korte samenvatting van uw bevindingen uitgesplitst per onderdeel: 
 
Onderwijsleerproces  
Dit omvat het leef- en leerklimaat in de groep, de afstemming op het kind, 
het leerstofaanbod en de onderwijstijd. Hier zien we slechts minieme verschillen met 
voorgaande jaren en geeft u ons een ruime voldoende. Gemiddeld 3,3 
(telkens op de 4-puntsschaal). Een belangrijk punt is aandacht voor social media. 
Laat dit nu ook het punt zijn waar alle scholen in samenwerking met de GGD komend 
jaar weer extra aandacht aan gaat geven (zie hierboven). Dit is overigens in de 
groepen 7 en 8 dit jaar óók gebeurd.  
 
Planmatige ondersteuning  
Hier gaat het om leerling-ondersteuning en -begeleiding. Uw bevindingen van 2,9 
vinden we wat aan de magere kant. We hebben juist dit jaar geïnvesteerd in extra 
begeleiding. Waar zit het hem dan in? Doen we nog te weinig? Is het niet voldoende 
zichtbaar? We gaan ermee aan de slag.  
 
Schoolcultuur  
U heeft hier vragen beantwoord over zich veilig voelen, toezicht (speelplaats), 
gedrag enz. Ook hier vinden we een score van 2,9 wat aan de lage kant en hebben 
we huiswerk te doen.  
 
Samenwerking met ouders.  
Punten waar het hier om gaat zijn cultuuromstandigheden zoals je welkom voelen, 
contacten, omgaan met klachten en kritiek, samenwerking met leerkrachten, 
betrokkenheid en inspraak.  
Een 3,1 is een voldoende. Enkele puntjes vragen wat nadere aandacht. Hoe gaan we 
om met kritiek en hoe kunnen we u meer inzicht geven hoe ons onderwijs is 
ingericht?  
U bent over het algemeen wel tevreden over de informatie (3,1) die u krijgt over uw 
kind, de aanpak in de groep en de gang van zaken op school. U vindt de informatie 
die u van de school krijgt begrijpelijk.  
  
Organisatiemanagement  
U geeft een 3,2 voor de deskundigheid van het personeel (schoolleiding, 
zorgspecialisten en leerkrachten.).  
  
 



Imago 
Het gaat hier om de presentatie (uitstraling) en onderwijsresultaten. U 
bent daar dik tevreden over (3,2). Ook het aanleren van vaardigheden 
(samenwerken en zelfstandig uitvoeren van taken) valt onder deze noemer. De 
ouders zijn over deze onderdelen zeer tevreden.  
  
U ziet, genoeg stof om samen over na te denken. Hoe kunnen we het goede borgen 
en de minder sterke punten verbeteren? Nogmaals e.e.a. zal terugkomen in onze 
plannen. 
Een rapport zullen we in de gang hangen zodat u specifieker de bevindingen kunt 
bekijken. 
 
In de vragenlijst heeft u de mogelijkheid gehad opmerkingen te plaatsen. Deze 
opmerkingen waren van allerlei aard, positief en negatief en soms zeer persoonlijk. 
Omdat de lijst anoniem ingevuld is kunnen we niet nagaan wie we moeten 
benaderen om in gesprek te komen. We zeggen het zo vaak, loop rustig even binnen 
als u iets kwijt wilt. 
 
Schooltijden 
 
Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief loopt de ouderraadpleging 
nog. Tot en met morgen (1 maart) kunt u uw formulier afgeven aan de leerkracht 
van uw oudste kind. Ouders van aangemelde leerlingen kunnen dit formulier bij de 
directeur inleveren (of met naam erop (niet anoniem dan) in de brievenbus stoppen). 
 
Even voorstellen: 

 
Hallo, mijn naam is Rawie en ik ben 28 jaar. Ik woon in 
Tilburg samen met mijn vrouw. Vanaf half februari loop ik 
stage bij Danique Beekmans op de dinsdagen in groep 4. 
Een aantal jaren geleden ben ik afgestudeerd aan de 
Sporthogeschool in Eindhoven en heb nu besloten om de 
Pabo te gaan doen in Tilburg. Naast dat ik het hartstikke 
leuk vind om gymles te geven heb ik ook ambities om voor 

de klas te staan in een klaslokaal! In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met sporten 
als hardlopen en crossfit. Mocht u vragen hebben dan zie ik u graag op de dinsdag!  
 
Lentekriebels 
 
Van 19 t/m 23 maart is de week van de Lentekriebels. De 
onderwerpen weerbaarheid, relaties en seksualiteit komen die 
week aan bod. Op onze school wordt hier in iedere klas 
aandacht aan besteed. In de groepen 7 en 8 worden deze 
onderwerpen uitgebreider behandeld door juf Will. Daarmee is in deze groepen al 
een start gemaakt. Vraag uw kind er eens naar.  
 
Datum EHBO-examen groep 8 

 
De kinderen van groep 8 zijn druk bezig met de voorbereidingen voor 
het examen jeugd-EHBO. Het praktijkexamen staat gepland voor 



dinsdagochtend 20 maart. Dit wordt door 2 examinatoren afgenomen in de 
speelzaal. Mocht u interesse hebben om hierbij te assisteren, dan bent u van harte 
welkom. We kunnen wel wat hulp gebruiken! 
Op vrijdag 16 maart wordt het theoretisch gedeelte schriftelijk getoetst. Dit wordt 
geregeld door de leerkracht. 
Laten we hopen dat alle kinderen slagen voor hun diploma Jeugd-EHBO! 
 
 
 
 
 


