
 
 
Nieuwsbrief 14 december 2018 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 

Dit is de laatste Nieuwsbrief van het jaar. Volgende week staat 
geheel in het teken van het kerstfeest dat we dit jaar voor het 
eerst op donderdagavond vieren. Na het kerstfeest en-diner 
nemen we dan echt afscheid van elkaar om te gaan genieten 
van 2 weken vakantie. Vrijdag zijn de leerkrachten wel op 
school om de kerstversiering op te ruimen en de klaslokalen en 
gangen weer klaar te maken voor 7 januari. Maar zo ver is het 
nog lang niet want we verheugen ons eerst nog op de glamour 

en glitters, lampjes, lichtjes en kerstballen, lekkere gerechtjes en stralende gezichten van de 
kinderen op 20 december! 
 
Euroscoop 
Het bezoek aan de Euroscoop afgelopen vrijdag was ondanks de snelle planning een succes.  
Het WAD was een prachtige film die vooral door de kinderen van de bovenbouw 
gewaardeerd werd. Ook de kleintjes waren onder de indruk maar op een bepaald moment 
duurde het toch wel erg lang en moest er massaal geplast worden. Gelukkig was dit geen 
probleem, toiletten genoeg in de Euroscoop! 
Ik wil namens de kinderen en leerkrachten u nogmaals 
bedanken voor uw hulp en flexibele inzet want voor een 
aantal ouders was het toch wel even een geregel van 
jewelste!  
 
 
 
Verhoging van de ouderbijdrage Komkids 
In de vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat de ouderbijdrage per januari verhoogd  

Zou worden als de  MR van de school hiermee akkoord zou gaan. 
Bij deze kunnen we melden dat met ingang van januari de ouderbijdrage verhoogd 
wordt naar € 2,57 per overblijfbeurt. 
 
Oudertevredenheid 
In de Nieuwsbrief van 23 november kon u de uitkomst lezen van het 
tevredenheidsonderzoek. De Violier scoorde op het gebied van veiligheid zowel bij 



de ouders als bij de kinderen ruim voldoende. De tevredenheid over een aantal 
beleidsterreinen was bij de kinderen ook ruim voldoende maar de mening van de 
ouders was minder positief. Ook al waren het slechts 24 ingevulde vragenlijsten; we 
nemen het serieus en beloofden u hier verder op terug te komen. 
Hieronder nog eens de uitkomsten van het onderzoek met betrekking tot de 
tevredenheid van de ouders. 
 
De vragenlijst betrof de volgende beleidsterreinen: 
Schoolklimaat, sfeer en veiligheid:     3,20 
Onderwijsleerproces       2,95 
Informatie en communicatie      2,54 
 
Deze laatste twee onderdelen zijn speerpunten voor verbetering.  
Bij het onderwijsleerproces wordt voldoende gescoord op de vakbekwaamheid van docenten (3,13) 
maar men vindt dat de leerlingen onvoldoende op hun niveau worden uitgedaagd (2,83). 
Bij de informatie en communicatie wordt aangegeven: 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over schoolzaken: 2,67 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind: 2,42 
 
Het algemene rapportcijfer wat de ouders geven is een    7,2 
 

Wij hebben in onze personeelsvergadering van afgelopen woensdag 
dit punt besproken en een aantal mogelijke redenen benoemd. Deze 
vindt u hieronder. Wij hebben afgesproken dat wij u bij de 
eerstkomende rapportvergadering in het nieuwe jaar, vragen via een 
kort lijstje aan te geven wat u mist of anders zou willen. We willen u op 

dit moment niet lastig vallen met weer een uitgebreide onderzoekslijst maar willen 
wel graag weten hoe we ons kunnen verbeteren. 
 
Communicatie: 

• Het kind niet meer mogen begeleiden naar het klaslokaal. 
• Afspreken na schooltijd wordt minder gedaan vanwege werk. 
• Niet kunnen reageren op Parro berichten. 

 
Informatie kind: 

• Ouders missen bij het eerste voortgangsgesprek de rapportage van de 
kennisgebieden. 

 
Informatie school: 

• “We geven alle mogelijke info via Parro. Misschien speelden de 
opstartproblemen met Parro een rol.”  

• Een aantal ouders heeft laten weten de uitleg over de kindvrije dagen en de 
berekening hiervan in de vorige nieuwsbrief op prijs te stellen. Misschien zijn 
er nog meer beleidszaken waarvan ouders meer over de achtergrond willen 
weten. Het is fijn om te weten wat we doen maar ook waarom we iets doen. 

 
Onderwijsleerproces 

• De verandering met betrekking tot huiswerk 
• Het projectmatig werken in de bovenbouw 

 
Genoeg om onze tanden in te zetten in 2019! 



Ik wens u namens het team van de Violier fijne feestdagen en een gezellige vakantie 
toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


