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Beste ouders/verzorgers,
Omdat wij veel waarde hechten aan wat u als
ouder/verzorger van onze school vindt, geven
wij aanstaande maandag aan alle oudste
kinderen van school een ouderenquête mee.
Het is voor ons erg belangrijk dat zoveel
mogelijk ouders deze enquête invullen. Zo
krijgen we namelijk een goed en betrouwbaar
beeld van wat u vindt van o.a. de volgende
punten:
 Schoolgebouw
 Schooltijden
 Betrokkenheid
 Sfeer
 Schoolregels
 Persoonlijke ontwikkeling
 Imago
 Contact met school
 Leerkracht
Als u na het invullen van de vragenlijst nog
opmerkingen of suggesties wilt plaatsen, dan
kunt u dat online doen. Instructies daarvoor
staan vermeld onder de vragenlijst.
De ingevulde vragenlijst kunt u in een
dichtgeplakte envelop weer inleveren op
school. Dit gebeurt dus volledig anoniem.
Wij hopen dat veel ouders de vragenlijst
willen invullen!
Naast de mening van ouders vinden we de
mening van kinderen ook erg belangrijk.
Daarom vragen we aan alle kinderen vanaf
groep 5 om mee te doen aan de
leerlingtevredenheidspeiling. Het invullen van
deze lijst gebeurt onder schooltijd.
Aan kinderen wordt gevraagd wat ze o.a. van
de volgende onderwerpen vinden:
 Schoolgebouw
 Contact met de leerkracht
 Rekenen en taal
 De lessen en de vakken
 Sociale veiligheid
 Welbevinden

De tevredenheidspeilingen worden verzorgd
door “Scholen met succes.”
Nadat we alle ingevulde lijsten van de ouders
en de leerlingen hebben opgestuurd, komt er
een rapport met bevindingen en
aanbevelingen voor school. Deze zijn dan ook
voor ouders in te zien. De uitkomsten van
beide onderzoeken kunt u dan lezen op de site
van Scholen op de kaart, onder het tabblad
“Waardering.” We laten u weten wanneer de
gegevens online staan.
Kunnen we op u rekenen? Alvast heel hartelijk
bedankt!
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

Schoolgids
Inmiddels staat de schoolgids op de website
van school (www.obs-runde.nl). Onder het
tabblad “De School” vindt u het kopje
“Schoolgids.” Als u daarop klikt, ziet u een link
naar de website van “Scholen op de kaart. “
Hier kunt u veel informatie vinden over De
Runde, zoals resultaten, het inspectieverslag,
beleid en algemene gegevens. Rechts op de
bladzijde ziet u een button “Download de
schoolgids.” In de schoolgids staat belangrijke
informatie over schoolzaken voor het huidige
schooljaar.
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Boeken ruilen in groep 1 en 2
Zijn er ouders/verzorgers die het leuk vinden
om de kinderen van groep 1/2 mee te helpen
met het uitzoeken en het omruilen van
bibliotheekboeken? De boeken zijn op school
aanwezig. Het ruilen is op dinsdagmiddagen
tussen 1 uur en 2 uur.
Als u interesse heeft, wilt u dat dan aangeven
bij de leerkracht van groep 1/2 (Linde Evers) of
bij de locatiedirecteur, Yvonne Gerdes?
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