“Een school waar kinderen zich mogen ontwikkelen door het volgen van
ons onderwijs, dat zoveel mogelijk is afgestemd op hun
onderwijsbehoefte”

Nieuwsbrief juli 2022

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
De nieuwsbrief van juli. Het afgelopen schooljaar heb ik u, door het schrijven van tien nieuwsbrieven,
op de hoogte gehouden over wat er speelt op onze school. Het doel van de nieuwsbrieven is het
delen van schoolbrede informatie. Daarnaast krijgt u elke vrijdag een weekbericht van de
groepsleerkracht(en).
Communicatie vinden wij belangrijk. Uit de tevredenheidsvragenlijst kwam dan ook naar voren dat wij
over het algemeen duidelijk, informatief en inhoudelijk communiceren. Een aantal ouders heeft
aangegeven dat ze meer persoonlijke informatie wensen. We gaan kritisch kijken of we komend
schooljaar de informatie nog efficiënter kunnen maken.
Tevredenheidsmeting
De tevredenheidsvragenlijst is door 199 mensen ingevuld. Ik kan zeggen dat de
tevredenheidsvragenlijst een goed beeld geeft hoe u als ouder(s) / verzorger(s) over de
Bisschop Ernstschool denkt.
Het gemiddelde cijfer dat u heeft gegeven is een 8, dat is een mooie score. Naar aanleiding
van de meting wil ik met u de volgende punten delen.
-

Goed om te lezen dan 139 mensen aangeven dat de informatie die aangeleverd wordt
relevant is.

-

We kunnen nog een stap maken door meer inhoudelijke onderwijszaken met u te delen. Denk
dan bijvoorbeeld aan de taak en inzet van de onderwijsassistenten en informatie over
Plusklas en Klusklas. Informatie hierover is al te vinden in de presentatiegids.

-

Veel ouder(s) / verzorger(s) ervaren onze school nog steeds als een prestatie school.
In eerste instantie zijn we daar ook blij mee. We proberen immers alles uit de
leerlingen te halen wat erin zit. We willen hierbij aansluiten bij het niveau van elk kind.
We zijn ons ervan bewust dat dit presteren niet door hoeft te slaan.

-

De TSO is een punt van aandacht. Komend schooljaar zal dit planmatig opgepakt
gaan worden, zodat er tussen de middag meer zicht en aandacht voor de kinderen zal
zijn.

-

Veel ouders geven aan blij te zijn met de positieve sfeer op school en vinden het fijn
dat de schoolbrede activiteiten weer opgepakt worden.

-

Mooi om te lezen dat 100 mensen aangeven dat we openstaan voor nieuwe ideeën.

-

Een heel groot deel van de ouder(s) / verzorger(s) geeft aan dat de vervangingen goed
geregeld zijn, fijn dat dit zo ervaren wordt.
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Tot slot, goed om te lezen dat u als ouder(s) / verzorger(s) met een grote meerderheid
aangeven dat ik aanspreekbaar ben en dat u aangeeft dat ik op de hoogte ben van wat er
speelt.
Komend schooljaar zullen we een aantal zaken op gaan pakken. Ik houd u hiervan op de hoogte.
Mocht u de hele tevredenheidsmeting in willen zien, bent u van harte welkom. Heeft u tips of vragen,
dan hoor of lees ik dat graag.
Studiedag 29 juni 2022
Afgelopen woensdag hebben we met alle collega’s het schooljaar 2021-2022 geëvalueerd.
We hebben naar allerlei data gekeken, oa:
-

het actieplan 2021-2022

-

de tevredenheidsmeting

-

het werkverdelingsplan

-

Cito resultaten en KIJK monitor bekeken, besproken en geanalyseerd

-

evaluatie van Snappet

Na deze evaluaties zijn we gelijk gaan kijken wat we volgend jaar allemaal op willen gaan pakken als
school. Wat houden we vast, waar gaan we mee verder en wat starten we op?
Data op een rij:
-

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 staat op onze website, zie link

-

Op dinsdag 5 juli gaan de leerlingen van de groepen 3-7 op schoolreis naar Bobbejaanland.

-

Op vrijdag 8 juli zijn de leerlingen van de kleutergroepen A en B vrij, ivm kennismaken nieuwe
leerlingen schooljaar 2022-2023.

-

Op donderdag 14 juli gaan de kleutergroepen op schoolreis naar Vrouwenhof in Roosendaal.

-

Op donderdag 14 juli is de bedankavond voor de vrijwilligers.

-

Op vrijdag 15 juli is de eindviering in de kerk. Komt u ook kijken en luisteren? We wandelen
met elkaar om 08:40u naar de Katholieke Kerk in Goes. We gaan het met elkaar hebben over
het verhaal van David en Goliath.

-

Op dinsdag 19 juli is de doorschuifmiddag, 13:15u- 14:30u. Leerlingen gaan kennis maken
met de nieuwe leerkracht(en) in het nieuwe lokaal.
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-

Dinsdagavond 19 juli nemen we afscheid van de leerlingen van de groepen 8. Zij hebben een
eindfilm gemaakt.

-

Op woensdag 20 juli, nemen de leerlingen van groep 8 om 12:00u afscheid van de Bisschop
Ernstschool.

-

Op vrijdag 22 juli sluiten we om 12:00u het schooljaar 2021-2022 af op het schoolplein.

Tot slot:
Als u vragen heeft, dan hoor of lees ik dat graag. Ik ga graag met u in gesprek over het
onderwijsbeleid dat we op dit moment met elkaar neerzetten in onze school.
Nog drie weken mogen wij nog goed onderwijs geven aan uw kind(eren), dan sluiten we op vrijdag 22
juli het schooljaar feestelijk af.
Tot ziens op het plein of in de school de komende maand.
Op naar de zomervakantie!
Met vriendelijke groet,
Paul Constandse
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