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Tevredenheidspeiling
Binnen stichting Veldvest, waartoe onze scholen behoren, werken we met alle
scholen samen om tot de beste kwaliteit van onderwijs te komen. We willen u
net zoals twee jaar geleden de gelegenheid geven de mate van tevredenheid
over onze scholen aan ons kenbaar te maken. De peiling levert voor de scholen
interessante informatie op om mee te nemen in de schoolontwikkelingen.
U ontvangt aanstaande woensdag, 7 maart, een mail, waarin u uitgenodigd
wordt om, binnen een bepaalde periode, de vragenlijst
“Oudertevredenheidspeiling” via het ouderportal van ParnasSys in te vullen.
Ouders die kinderen hebben op zowel Basisschool EigenWijs als SBO De
Verrekijker ontvangen dus voor beide scholen een vragenlijst.
Naast de oudertevredenheidspeiling wordt ook een peiling gehouden onder het personeel en de leerlingen van
groep 6 t/m 8 van Basisschool EigenWijs en de Bovenbouwgroepen van SBO De Verrekijker. Aan de hand van de
uitslagen zullen we in combinatie met andere actuele gegevens als team bepalen welke verbeterpunten aangepakt
worden in de komende periode. De bevindingen worden later dit jaar besproken in de Schoolraadvergadering,
waarbij u -zoals gebruikelijk- van harte welkom bent.
Vervolgens worden alle ouders via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de uitkomsten en de
aandachtsgebieden voor de komende beleidsperiode.
Het invullen van de vragenlijst is uiteraard geen verplichting, maar wij stellen uw medewerking en mening zeer op
prijs. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de peiling thuis in te vullen, kunt u dat op school doen. U kunt zich
hiervoor melden bij de administratie.

Rapportage Basisschool EigenWijs
Wij hebben dit schooljaar hard gewerkt om het rapport in een nieuw jasje te steken. Uiteraard zijn wij benieuwd wat
u van het nieuwe rapport vindt en nodigen u van harte uit om na afloop van het rapportgesprek uw bevindingen op
een memo te schrijven en deze in een speciaal daarvoor bestemde doos te deponeren. De memo ontvangt u aan het
einde van het rapportgesprek van de leerkracht(en). In tegenstelling tot wat er in de groepsnieuwsbrieven stond, zal
de doos niet op het podium staan, maar staan deze bij de uitgangen van de clusters.

Oudergesprekken SBO De Verrekijker
In de maand maart vinden de oudergesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken wordt er gesproken over het
individuele ontwikkelingsperspectief van iedere leerling. Hiervoor hebben alle ouders van SBO De Verrekijker al een
uitnodiging ontvangen.

Kijkmiddag op Basisschool EigenWijs
Op woensdagmiddag 14 maart 2018 van 13.30 uur tot 14.30 uur organiseert Basisschool EigenWijs een kijkmiddag.
Op deze middag zijn alle jonge kinderen en hun ouders, die een kijkje willen komen nemen op basisschool EigenWijs,
van harte welkom.
Deze middag is met name bedoeld voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind. Terwijl de kinderen
mogen spelen in een kleutergroep, kunnen de ouders zich op informele wijze, onder het genot van een kopje koffie
of thee, laten informeren over de gang van zaken op Basisschool EigenWijs. Er is ook volop gelegenheid tot het
stellen van vragen.
Tijdens deze middag kan ook een afspraak gemaakt worden voor een aanmeldingsgesprek. Wij vinden het fijn als we
al in een vroeg stadium zicht krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze school. Hierdoor kunnen wij anticiperen
op de leerlingaantallen bij de formatie van de groepen in het nieuwe schooljaar.

Basisschool EigenWijs organiseert de kijkmiddag samen met kinderopvangorganisatie Nummereen. Ouders die zich
willen oriënteren op een plek in de kinderopvang, het peuterwerk of buitenschoolse opvang (voor- en naschools)
zijn op deze middag ook van harte welkom.
Wij hopen op een grote opkomst!

Studiedag dinsdag 13 maart
Op dinsdag 13 maart a.s. hebben de leerlingen van beide scholen vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag.

Tweede Paasdag
Op maandag 2 april is het Tweede Paasdag en zijn alle leerlingen vrij.

Week van de lentekriebels
De week van 19 maart t/m 23 maart is de 'Week van de Lentekriebels'. In de
bijlage vindt u hierover meer informatie.

Even voorstellen
Ik ben Evi Vosters en de afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest voor het kinderdagverblijf van
Nummereen op de locatie MFA-Noord in Veldhoven. Ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt maar
ik was toe aan een nieuwe uitdaging.
Toen de vacature op SBO De Verrekijker op mijn pad kwam werd ik direct enthousiast. Ik ben dan ook
per 29 januari gestart in de rol van onderwijsassistent op SBO De Verrekijker. Op maandag, dinsdag
en woensdag ondersteun ik in de onderbouwgroep.
Tevens kunt u me op maandag en dinsdag bij de buitenschoolse opvang van Nummereen treffen.
Ik kijk er naar uit om er samen een fijne tijd van te maken!
Hartelijke groet,
Evi Vosters
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