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Planning november-december: 

-  23 t/m 26 november: week van de oudergesprekken 
-  4 december Sintviering op school 
- 18 december: alle kinderen zijn vrij, start van de kerstvakantie  
- 21 december t/m 1 januari: kerstvakantie 

Alle data zijn ook terug te vinden in de kalender van de schoolapp en op de website.  
 

 
Studiemiddag 29 oktober 
Tijdens de studiemiddag van 29 oktober stond het rekenonderwijs en de instructie bij de lessen 
centraal. We hebben met elkaar ons weer verdiept in wat is nu een goede instructie, welke stappen 
horen daarbij en hoe nemen we vooral de kinderen actief mee tijdens de instructie. 
We zijn dit jaar met nieuwe rekenmethodes gestart in de groepen 3 t/m 7. We hebben met elkaar 
besproken wat belangrijk is bij de instructie van het rekenonderwijs, wat de ervaringen zijn met de 
nieuwe rekenmethodes en welke knelpunten we ervaren.  
De komende tijd tot de kerst wordt extra gewerkt aan doelen die te maken hebben met de instructie in 
de lessen en met het rekenonderwijs. Deze doelen stelt het team met elkaar tijdens de bordsessies. Zo 
werken we samen voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. 
 

Oudergesprekken in november 
In november staan de oudergesprekken op de planning, waarbij de leerkracht met 
de ouders (deze keer zonder kinderen) de voortgang bespreekt tot nu toe.  
Deze gesprekken kunnen vanwege corona nu niet “live” op school plaatsvinden. 
We vinden het wel belangrijk dat de contacten tussen ouders en leerkrachten 
door blijven lopen. De gesprekken zullen daarom deze keer telefonisch gedaan 
worden. Er komt een planning waarbij ouders weer voor een dag/tijd in kunnen 
tekenen. Alle ouders ontvangen op 16 november een mail met een link waarmee 
ze een afspraak in kunnen plannen.  
Het is dan wel belangrijk dat iedereen op het geplande tijdstip voor het gesprek 
klaar zit als de leerkracht belt en dat de gesprekken ook na 10 minuten moeten 
stoppen, dit om te zorgen dat het soepel door blijft lopen.  
Als een uitgebreid gesprek nodig is kan altijd een andere afspraak gemaakt worden  
om dat telefonisch of online te doen. 
 

 
 
 
 



Tevredenheidsenquête 
Elke twee jaar houden scholen een tevredenheidsenquête onder ouders. Dit doen we om zo ouders in 
de gelegenheid te stellen ons te informeren over wat jullie belangrijk, waardevol en plezierig vinden aan 
onze school èn op welke punten verbetering plaats moet vinden. 
Dit is namelijk belangrijke input voor het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. 
Voor het afnemen van de enquêtes maken wij gebruik van het onderzoeksbureau Scholen met Succes. 
Zij zetten de enquête voor ons uit en verwerken de antwoorden professioneel en anoniem. Ook leveren 
zij een rapportage met daarin de uitkomsten. 
De enquête wordt door vele scholen in Nederland gebruikt en daarmee kunnen we de uitkomsten ook 
heel goed vergelijken met het landelijk gemiddelde. 
Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen. De 
peiling bestaat uit een vragenlijst van ongeveer 70 gesloten vragen. Het invullen van de vragenlijst 
gebeurt online. Ieder gezin krijgt op 16 november een mail met daarin een link voor de vragenlijst. Per 
gezin kan de vragenlijst 1x ingevuld worden. Het invullen van de vragenlijst is anoniem. 
We hopen dat zoveel mogelijk ouders de enquête invullen. Het gaat hier om het onderwijs aan jullie 
kinderen en hoe we dat voortdurend kunnen verbeteren. Een goed moment om hier als ouder iets van 
te mogen vinden. 
De uitslag van de enquête zal eerst met de MR besproken worden en gekeken of en waar acties op 
gewenst zijn. Daarna zal de uitslag ook met alle ouders gedeeld worden, samen met de conclusies 
vanuit de MR.  
Dus: houd de mail van 16 november in de gaten.  
 

Sintviering  
De werkgroep van ouders en leerkrachten is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de 
Sintviering op 4 december. Sint zal op gepaste wijze, rekening houdend met de corona maatregelen, 
met twee Pieten naar onze school komen. Sint zal niet bij alle klassen langs gaan, 
we draaien het dit jaar om: de klassen mogen allemaal even bij Sint langs. Dit wordt 
zo georganiseerd dat er voldoende afstand gehouden kan worden.  
Helaas kunnen we dit jaar ouders niet uitnodigen om buiten erbij te zijn als Sint 
aankomt. Dat doen we alleen met de kinderen en het team. We mogen namelijk 
geen situatie creëren waarbij veel volwassenen bij elkaar zijn en de afstand moeilijk 
bewaard kan worden.  
De groepen 5 t/m 8 helpen ook dit jaar Sint weer met het maken van surprises. En 
natuurlijk brengt hij ook voor de jongere kinderen weer een klein cadeautje mee.  We 
kijken er alweer naar uit. 
 
 

Kerstviering  
Ook zijn de voorbereidingen voor de kerstviering op school in volle gang. Vanwege corona 
kunnen we niet, zoals gebruikelijk, de kerstviering aan het eind van de woensdagmiddag 
om 17.00 uur organiseren. Ouders moeten dan namelijk allemaal hun kinderen komen 
brengen en halen van school en ook dat veroorzaakt weer een situatie waarbij teveel 
volwassen op hetzelfde moment op dezelfde plek komen. 
De werkgroep is daarom bezig met het organiseren van een viering die op 
woensdagochtend 16 december onder schooltijd plaatsvindt. Hoe, wat en 
wanneer precies dat laten we weten zodra de plannen uitgewerkt zijn.  
 

 
 



Subsidie voor inhaalprogramma  
De overheid heeft voor scholen een subsidieregeling in het leven geroepen om kinderen die een 
achterstand hebben opgelopen door het sluiten van de scholen in het voorjaar, extra begeleiding te 
kunnen bieden om deze achterstanden in te lopen. 
De PWA heeft de subsidie ook aangevraagd en recent gehoord dat deze is toegekend.  
Om de inhaalprogramma's snel en goed uit te kunnen voeren is de PWA een samenwerking 
aangegaan met bureau Brightskills. Deze organisatie biedt ons twee deskundige remedial teachers 
(RT), die de begeleiding aan groepjes kinderen gaan uitvoeren. Vanwege het lerarentekort, de 
organisatie en de aansturing lukt het niet om dit allemaal in eigen beheer uit te voeren. Wél is er 
natuurlijk nauw overleg tussen leerkrachten, IB'ers en RT'ers om de hulp goed aan te laten sluiten bij 
de kinderen en periodiek overleg met Brightskills over de voortgang en kwaliteit. 
Per kind zal gekeken worden of de begeleiding nodig is op reken-, spelling of leesgebied. De RT’ers 
maken een plan voor de begeleiding en kijken per kind waar de achterstanden zijn opgelopen. Zij 
sluiten ook aan bij de lessen van de groep op dat moment.  
Om te kunnen bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor de extra begeleiding zijn meerdere 
criteria vastgesteld. Daarbij wordt voor het bepalen van achterstanden o.a. gekeken naar de resultaten 
van de Cito toetsen van afgelopen juni, van de methodegebonden toetsen die de afgelopen twee 
maanden zijn gemaakt en van wat de leerkracht ziet in de klas waar kinderen nog moeten inhalen. Als 
we constateren dat er, door het sluiten van de scholen, onvoldoende groei is geweest dan verwacht, 
dan kunnen we extra begeleiding aanbieden. Kinderen die normaal gesproken op school al extra 
ondersteuning hebben om diverse redenen, houden die begeleiding, maar komen niet in aanmerking 
voor deze extra mogelijkheid. 
De ouders van de kinderen die voor het inhaalprogramma in aanmerking komen, krijgen deze week een 
aparte mail met daarin verdere informatie en de vraag of zij akkoord gaan met de begeleiding. 
 
Uitslag MR verkiezing 
Maar liefst 3 ouders hebben zich verkiesbaar gesteld voor de opengevallen plek 
binnen de oudergeleding van de MR: Sjoukie Dijksman, Ria Gerrits en Linda 
Heintzbergen. 
Hier nogmaals dank aan deze ouders en leuk dat zij zich kandidaat hebben 
gesteld. De verkiezing sloot op 4 november. Ongeveer de helft van alle ouders 
heeft een stem uitgebracht.  
Als nieuw lid van de MR is gekozen Ria Gerrits, zij kreeg een meerderheid van de 
stemmen. 
We hopen dat Sjoukie en Linda zich een volgend jaar ook weer opnieuw 
beschikbaar willen stellen. Enthousiaste ouders die mee willen denken met het 
beleid van de school zijn voor ons heel belangrijk. 
 

Concert Fluitersbende  
Op 9 oktober hebben de kinderen van de groepen 5 en 6 in ‘t Zoetzand een fluitconcert gegeven 
samen met Excelsior, dit ter afsluiting van het project de Fluitersbende. Het was een erg leuke 
happening. Helaas konden ouders niet bij het concert aanwezig zijn. Van de beelden die tijdens het 
concert zijn opgenomen is nog een film in de maak. De montage van de film is binnenkort klaar en dan 
krijgen de ouders van deze kinderen de film toegestuurd zodat ze samen thuis het concert kunnen 
bekijken. Dank aan Excelsior dat zij ieder jaar weer deze projecten mogelijk maken. 
 



 
 
 
Gezocht TSO medewerkers 
Omdat uw kinderen onze kinderen zijn! 
SKLM biedt al jaren professionele kinderopvang aan kinderen van 0-12 jaar in de gemeente Buren en in een 
deel van gemeente Tiel. Wij creëren de mogelijkheid voor ouders om 
opvoedende taken te combineren met werk en studie. Als onderdeel van onze 
dienstverlening organiseren wij voor Prins Willem Alexanderschool de tussenschoolse opvang. 
 
Heeft u zin en tijd om op maandag, dinsdag en / of donderdag van 12.00 uur tot 13.00 uur  
kinderen te begeleiden bij hun lunch en (buiten)spel in de pauze, dan zijn wij op zoek naar u. 
Bent u (groot)ouder en vindt u het leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de kinderen en 
de school, ook dan komen wij graag met u in contact. 
Wij streven naar een fijne pauzetijd voor de kinderen. Daarbij zoeken we vooral naar 
enthousiasme bij onze medewerkers en vinden dat belangrijker dan een opleiding. Uiteraard 
bieden wij u de juiste begeleiding. 
Bent u enthousiast en (een van) de bovenstaande dagen beschikbaar, dan horen wij graag 
van u via : info@sklm.nl of op telefoonnummer : 0344 60 30 87 
 

 

 


