
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 9  
2020-2021 

 

 

Agenda 
 
31 mrt en 1 apr 
Meester Robert afwezig i.v.m. stu-
die 

31 mrt  
Bord, beker, bestek mee voorzien 
van naam. 

1 apr 
Paaslunch. U ontvangt hierover 
nog informatie.  

 

2 apr 
Goede Vrijdag 

 

5 apr 
Tweede Paasdag 
 

20 en 21 apr 
Eindtoets groep 8 

 

 

 

Eind van de dag 
Sommige ouders hebben het signaal afgegeven dat zij soms lang 
moeten wachten totdat hun kind / de klas naar buiten komt. 
Hierin geven wij graag meer inzicht. 
 

Aan het eind van de ochtend eindigt de les om 12:00 uur. Dan 
wordt er gezamenlijk afgesloten en kunnen kinderen hun jas aan 
doen. Dit kost de kinderen soms nog wat tijd. 

 

Er wordt tot 15:00 uur lesgegeven. Dat houdt in dat de kinderen 
niet om 15:00 uur naar buiten kunnen komen. Er dient gezamen-
lijk zorg gedragen te worden dat de klas netjes wordt opgeruimd, 
kinderen pakken hun tas en trekken hun jas aan. De groepen  
1 t/m 4 lopen samen met de leerkracht naar buiten. Dat bete-
kent dat alle kinderen gereed moeten zijn en in de rij meelopen. 
Iedere vertraging, een losse veter, een jas 
die niet dicht kan of  spullen die vergeten 
worden, werkt vertragend voor de rest van 
de groep. Daardoor komen kinderen vaak 
pas 15:10 uur naar buiten. 

Wij houden hier enigszins rekening mee 
door een paar minuten eerder te stoppen met de les. U zult be-
grijpen dat wij niet dagelijks 10 minuten eerder kunnen stoppen, 
daarmee pikken wij te veel tijd van de lestijd aan uw kind af,  
welke wij wettelijk dienen te hanteren. 

Wij zien dat sommige ouders al 14:45 uur bij de school aanko-
men. Als uw kind 15:10 uur naar buiten komt, kunnen wij ons 
voorstellen dat u lang moet wachten. Echter bent u nu op de 
hoogte dat uw kind tot 15:00 uur les heeft,. U kunt tijd besparen 
door pas om 15:00 uur bij school aan te komen. 

 

Wij gaan er vanuit dat u met bovenstaande toelichting uw  
verwachtingen kunt bijstellen en dat wij u voldoende hebben  
geïnformeerd. 



 

 

 

 

Ziekmelden 
Wij hopen dat u ook de gebruiks-
vriendelijkheid van Parro ervaart. 
Fijn dat iedereen deze app ge-
bruikt. Op deze manier mist u 
geen berichten meer. 

Voor de volledigheid willen wij u 
verzoeken indien uw kind ziek is, 
dit uitsluitend telefonisch door te 
geven. Wij horen graag wat uw 
kind mankeert en soms is het be-
langrijk dat wij nog een aantal aan-
vullende vragen kunnen stellen. 
Een e-mail of  bericht in Parro kan 
worden gemist als de collega in 
gesprek is of  les geeft. Bedankt 
voor uw medewerking. 

 
Voorzorgsmaatregelen 
Om goed onderwijs aan alle kin-
deren te kunnen geven en goed te 
kunnen voorzien in de leer– en 
ondersteuningsbehoeften van de 
leerlingen, hebben wij in de klas 
de instructietafel voor verlengde 
instructie weer in gebruik geno-
men. Er kan goed onderling af-
stand gehouden worden. De  
onderwijsassistenten zijn aan een 
vaste groep gekoppeld en zij ge-
ven ook verlengde instructie, pre-
teaching en individuele ondersteu-
ning. Hiervoor wordt de gang en 
de aula gebruikt. Op deze wijze 
kunnen onderwijstaken efficiënter 
uitgevoerd worden en houden wij 
de veiligheid in acht. Voor de vol-
ledigheid sturen wij u bij deze 
nieuwsbrief  de aangepaste versie 
van onze voorzorgsmaatregelen, 
zodat u ook in het bezit bent van 
de meest recente versie. 
 

 

 

 

 

 

 

Uitslag tevredenheidsonderzoek 
 
Wij danken de ouders die de tevredenheidspeiling hebben inge-
vuld heel hartelijk. Gezamenlijk geeft u onze school een 7,7 en 
dat vinden wij een mooi cijfer. Dank u wel. 

Er zijn altijd zaken te verbeteren en daar zoeken wij voortdu-
rend naar. Wij waarderen het dat u als ouder ook pro-actief  de 
verbinding met ons legt in het belang van de kinderen. Fijn! 

 

Wij zijn blij met de ontvangen feedback.. Een aantal sterke 
punten die u heeft benoemd zijn: 

• de kwaliteit van het afstandsonderwijs 

• De communicatie tijdens de coronasluiting 

• De school staat goed bekend 

• Ouders spreken positief  over de school 

• De gehanteerde schooltijden 

• Pedagogisch handelen van de leerkracht 

• De afstemming tussen school en thuis 

• Sociale veiligheid 

 

Uit de peiling is ook een aantal verbeterpunten naar voren ge-
komen: 

• aandacht aan andere culturen 

• Activiteiten organiseren voor ouders * 

• Informatievoorziening over extra begeleiding 

 

Wij danken u hartelijk voor uw moeite om deze vragenlijst in 
te vullen. De verkregen feedback bespreken wij met het team 
en zullen wij omzetten in actiepunten.  
 

* De activiteiten die wij gewend zijn voor ouders te organise-
ren zijn volledig weggevallen door de huidige situatie i.v.m.  

Corona. Wij kijken uit naar het moment dat wij u weer de 
school in mogen laten komen. 

 

 

 

 

 

 

 


