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Het is alweer een aantal maanden geleden dat u door mij geïnformeerd bent over het 

onderwijs bij ons op school. 

Vanuit de Ouder Advies Commissie en de MR kwam de vraag naar voren waar de school op 

dit moment voor staat. We zijn, nu 1 ½ jaar geleden gestart met een volledig nieuw team. Er 

zijn in deze 1 ½ jaar veel veranderingen doorgevoerd in verschillende lagen van de 

organisatie.  

Voor ons als team is het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat en dat hij of zij 

een ontwikkeling door maakt dat past bij de mogelijkheden van uw specifieke kind.  Zoals in 

de voorgaande nieuwsbrieven is vermeld doen we dit samen met uw kind en u als ouder.  

Om nog meer duidelijkheid te geven waar de school op dit moment voor staat, waar de 

ontwikkelingen plaatsvinden en wat dit voor u als ouder betekent, hebben we als team 

besloten om het visueel te maken in de school. De afgelopen weken hebben we binnen het 

team gesproken over onze visie. Waar willen we naartoe, waar staan we voor en hoe kunnen 

ouders dit voelen en zien als ze de school binnenkomen. 

Binnenkort zal er op de muur bij de hoofdingang een boom verschijnen. Die boom staat voor 

ons als symbool voor  groei, er zullen verschillende uitspraken, woorden en dergelijke op de 

boom komen.  Deze woorden zijn de kapstokken vanwaar we ons onderwijs geven.  

In de loop van dit schooljaar zal u worden uitgenodigd om met ons mee te kijken of we 

inderdaad doen wat we zeggen. Zijn er zaken die gemist worden en zeker in de boom horen. 

We willen graag horen van ouders waaraan ze kunnen zien dat er ontwikkeling gaande is, 

wat gaat er goed en wat zou er nog beter kunnen? 

In maart volgt er een ouder-, leerlingen- en personeels tevredenheids onderzoek over onze 

school. U krijgt via uw mailadres een verzoek om de enquête in te vullen. Deze uitslagen 

zullen we op deze avond ook meenemen in de discussie. 
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