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Oudertevredenheidsonderzoek 
In de periode van 12 t/m 25 april wordt u 
uitgenodigd om deel te nemen aan een 
tevredenheidsonderzoek. 
Voor ons is uw mening erg belangrijk. Alle 
leerlingen van groep 6 t/m 8, alle ouders en 
leerkrachten worden d.m.v. vragenlijsten 
bevraagd over onze school. Het invullen van 
de vragenlijst is anoniem. 
Wat gebeurt er met alle verkregen 
informatie? We gebruiken de informatie om 
onze ontwikkelpunten zichtbaar te krijgen en 
het schoolbeleid te maken. De uitslag van de 
vragenlijsten zullen we in één van de volgende 
nieuwsbrieven publiceren. 
Vanaf maandag 12 april gaan we starten met 
het onderzoek. Dat gebeurt via een digitale 
afname. Eén ouder per gezin ontvangt een 
mail met inloggegevens. U kunt dus per gezin 
maar één keer een lijst in vullen. De 
sluitingsdatum is zondag 25 april. 
Uw mening doet er toe voor ons. We hopen 
dan ook dat u de moeite wilt nemen om de 
vragenlijst in te vullen. Dat zal ongeveer 15 
minuten van uw tijd in beslag nemen. 
 

MR update 
Er komt volgend schooljaar een plaats vrij 
binnen de MR. Hiervoor is binnen Social 
Schools een oproep geplaatst.  
We hebben het financieel jaarverslag bekeken 
en gesproken over de COVID ontwikkelingen 
en de protocollen die De Verrekijker volgt. 
 

Voorkeur beeldgebruik 
Herhalingsoproep beeldgebruiksvoorkeur 
Van 69 kinderen zijn de voorkeuren nog 
steeds niet ingevuld. Daarom wil ik u 
vriendelijk doch dringend vragen dit zo snel 
mogelijk alsnog in Social Schools in te vullen.  

Foto’s van kinderen waarvoor we geen 
toestemming hebben ontvangen, mogen we 
officieel niet meer plaatsen. Dat geldt voor 
activiteiten waaraan ze meedoen maar ook 
voor bijvoorbeeld groepsfoto’s. 

  
Verkouden 
Wij horen dat er onduidelijkheden zijn over 
kinderen met verkoudheidsklachten.  
Een kind met verkoudheidsklachten moet net 
als met alle andere Corona gerelateerde 
klachten wachten tot hij/zij 24 uur klachtenvrij 
is of worden getest. 
Indien wij gedurende de schooldag merken 
dat uw kind verkouden is of andere corona 
gerelateerde klachten ontwikkelt, dan nemen 
we contact met u op, om uw kind op te halen. 
Zo staat het in het protocol.  
Wij merken helaas niet alles op, daarom is uw 
alertheid ook heel belangrijk, in verband met 
de gezondheid van ons allen. Heeft uw kind 
klachten? Dan niet naar school. 
We zijn erg blij dat, over het algemeen, iedere 
ouder haar verantwoordelijkheid neemt en de 
richtlijnen van het protocol en de beslisboom 
volgt. We moeten helaas met zijn allen nog 
even volhouden.  

Aanmelden nieuwe kinderen: 
We zijn momenteel bezig met de formatie 
voor het komende schooljaar. Voor deze 
planning is het voor ons van groot belang te 
weten hoeveel kinderen er dit jaar en het 
komende jaar gaan instromen. We vragen u 
dan ook vriendelijk om kinderen ruim op tijd 
aan te melden. Mocht u ouders kennen met 
jonge kinderen en deze op onze school willen 
aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen 
om een afspraak met ons te maken? 
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