
 

Nieuwsbrief 2 schooljaar 2018-2019 
 

Beste ouders c.q. verzorgers, 

Ik ben nu twee weken aan het werk als interim directeur.  
Ik heb prettige gesprekken gevoerd met de vertrekkende voorzitters 
van zowel oudervereniging als MR, alle teamleden, het bestuur van de oudervereniging, de MR en 
diverse ouders. En op de tweede schooldag werd een mooi boeket namens van de oudergeleding van 
de MR bezorgd met als boodschap `veel succes`.  
Ik voel me dan ook meer dan welkom en dat sterkt me in de overtuiging dat we met elkaar in staat 
zijn het goede te doen. 
Er is behoefte aan duidelijkheid voor onze leerlingen, de ouders en het team, aan het stellen van 
prioriteiten en aan planmatigheid. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Ik zal u zeer regelmatig 
informeren over de voortgang. 
In de periode 3 tot en met 12 september 2018  ben ik afwezig. Meester Eric Kleijnen fungeert in 
deze periode als aanspreekpunt: eric.kleijnen@innovo.nl  
 
Tienjarig bestaan 
Uiteindelijk hebben onze leerlingen toch hun ballonnen op reis kunnen sturen. Bij het begin van de 
Kinderboekenweek maken we bekend van wie de ballon is die het verst van ons vandaan gevonden 
is. Voor deze leerling hebben we een prijs die past bij de Kinderboekenweek. We zijn benieuwd. 
 
Gedurende het schooljaar vinden drie activiteiten plaats in het kader van het tienjarig bestaan, te 
beginnen met een voorstelling in school tijdens de Kinderboekenweek op 5 oktober. In de periode 15 
januari – 7 februari 2019 vinden in dit kader de Kunstweken plaats. De derde activiteit zal sportief 
van aard zijn. 

Afwezigheid meester Peter 
Meester Peter Vroomen is vanaf maandag 3 september afwezig.  
Zijn taken worden op maandag tot en met woensdag overgenomen door juffrouw Edith Franssen. Op 
donderdag en vrijdag is juffrouw Marja er. 
De kennismakingsgesprekken voor de ouders van de leerlingen van de groepen 4 en 5 worden tot 
nader te bepalen tijdstip uitgesteld.  
 
Juffrouw Marja wordt in groep 3 op donderdag vervangen door juffrouw Samira Mraz.  
 
Het is moeilijk vervangers te vinden. We zijn dan ook erg blij dat we er in nauwe samenwerking met 
onze collega’s van het servicebureau in geslaagd zijn een adequate oplossing te vinden. 
Samen zetten we er de schouders onder!   
 
Tevredenheidsonderzoek voorjaar 2018 
In mei 2018 heeft een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder ouders, leerlingen en 
leerkrachten. De rapportage is begin juli aangeleverd. Deze is afgelopen dinsdag met het team op 
hoofdlijnen besproken. 
Er is gebruik gemaakt van een vierpuntschaal, van oneens (aangegeven met twee mintekens) naar 
eens (aangegeven met twee plustekens). Dit betekent cijfermatig dat de respondenten aan een item 
een minimale score kunnen geven van 1 en een maximale score van 4. Daarnaast is de verschillende 
doelgroepen gevraagd om een rapportcijfer (van 1 tot en met 10) toe te kennen aan de verschillende 
rubrieken en aan de school als geheel. 



 
Dit leidt tot de volgende resultaten. 
Responspercentage ouders: 59 % ; leerlingen groepen 7 en 8 100% 

 Ouders Leerlingen 
Schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid) 2,9 3,2 
Sociale veiligheid (hoe gaat school om met pesten) 2,4 3,2 
Informatie en communicatie 2,6 nvt 
Onderwijsleerproces (hoe les gegeven wordt) 2,8 3,5 
Schoolspecifieke vragen  2,9 2,8 
Algemeen (schooltijden, opvang etc.) 3,3  
rapportcijfer 6,5 7,6 

 

Op veel scholen geldt als stelregel dat indien een score 3,0 of meer is, dit geen reden is voor verdere 
analyse. Wanneer de score lager is, dan vindt verder onderzoek plaats. Vanuit dit perspectief zullen 
we de rapportage tijdens de volgende vergadering van het team en de medezeggenschapsraad (MR) 
nader bespreken. 

Schoolontwikkeling 
Elk jaar stellen basisscholen vast waaraan ze willen werken om een (nog) betere school te worden. 

Wat Het Avontuur betreft gaat het (mede naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek) om vier 
aandachtsgebieden: 

1. Het verbeteren van het onderwijsproces en de leerresultaten  
2. Het verbeteren van de interne en externe communicatie 
3. Duidelijke regels en afspraken 
4. Het invoeren van drie nieuwe methodes: Schatkist voor de groepen 1 en 2, Veilig Leren lezen 

voor de groepen 3 (en 4) en STAAL, de nieuwe taalmethode voor de groepen 4 t/m 8. 
Inzichten en werkwijzen veranderen snel. Het vergt dan ook een schooljaar om als leerkracht 
vertrouwd te raken met een nieuwe methode. 

Kalender 
De directiewisseling heeft het vaststellen van een aantal zaken voor de kalender vertraagd. 
Afgelopen dinsdag is met het team een aantal zaken definitief vastgelegd. De definitieve versie van 
de kalender volgt dus zo spoedig mogelijk. Hij wordt zowel via Isy als de website verspreid. 
Wilt u een uitgeprinte versie dan kunt u dat kenbaar maken. 

Isy kent ook een kalenderfunctie. De vakanties, vrije dagen en studiedagen (dan hebben de 
leerlingen ook vrij van school) zijn daarin inmiddels opgenomen. In de loop van de komende weken 
wordt deze verder “gevuld”. 

Website 
Na 15 september wordt de website geactualiseerd.  
 
Telefonische bereikbaarheid 
Wanneer u onder schooltijd belt, is de kans aanwezig dat niet wordt opgenomen; er is niet altijd 
iemand in de gelegenheid u dan te woord te staan. Belt u derhalve bij voorkeur vóór 8.30 uur of na 
14.45 uur. Een e-mailbericht sturen kan voor niet dringende zaken altijd. 
Voor dringende zaken kunt u me rechtstreeks bellen: 06-10926024. 
 
Nieuwsbrief 
Tweewekelijks ontvangt u een nieuwsbrief met schoolinformatie. Reacties zijn altijd welkom. 



 
Van de oudervereniging 
Wij van de oudervereniging zijn op zoek naar nieuwe aanwas voor ons te komen ondersteunen. 
Lijkt het je leuk om mee te denken over hoe we de feestdagen op school leuk kunnen aankleden 
zodat het onvergetelijke herinneringen worden voor de kinderen, en ben je bereid om daaraan mee 
te werken? 

We komen eens per 2 maanden een avond bij elkaar op school om dingen te overleggen en knopen 
door te hakken. Als je eens een vergadering niet kunt i.v.m. werk of andere reden geen probleem 
dat kan allemaal, dit hoeft geen reden te zijn om je niet aan te melden. 

Meld je aan op mailadres: ov.avontuur@innovo.nl 

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de OV.,  
Hanneke Smeets 
 
Kledinginzameling 
Beste leerlingen, papa's, mama's, ooms, tantes, buren en alle anderen willen jullie weer met ons 
inzamelen? 
Wij kondigen nu alvast aan dat er bij ons op school weer kleding ingezameld gaat worden. 
Sparen jullie THUIS alvast jullie oude bruikbare kleding, schoenen, lakens, dekens, gordijnen, 
handdoeken, knuffelbeesten, tassen en riemen? 
Wij laten jullie weten wanneer je de kleding mee naar school mag nemen. 
Namens de Oudervereniging  
Claudia Drost- Van Neer ; tel: 0620197408 
 
Vacature Medezeggenschapsraad ( MR) 
Aan het einde van het vorige schooljaar heeft de voorzitter van de MR, Raymond Reinaerdts zijn 
functie neergelegd. Hierdoor is er een vacature ontstaan. 
In de MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage 
leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u 
kunt meepraten en –beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en 
het bestuur. De school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen 
meedenken!  
We nodigen u uit te overwegen of het lidmaatschap van de MR misschien iets voor u is! 
Wilt u zich kandidaat stellen dan kunt u dit kenbaar maken per mail bij Roel Tummers (MR-Lid) 
roeltummers@home.nl 
Bij meerdere kandidaten zal er een verkiezing worden uitgeschreven onder alle ouders. 

Met vriendelijke groet, 

Roel Tummers 

Even voorstellen 
Beste ouders,  
Bij deze zal ik me even voorstellen als nieuwe leerkracht op basisschool Het 
Avontuur. 
Mijn naam is Edith Franssen. Ik ben sinds 2005 werkzaam in het onderwijs. 
De eerste jaren heb ik mogen werken in alle groepen en op verschillende 
scholen. Daarna 
heb ik een aantal jaren mijn eigen kleutergroep gehad. Thuis ben ik moeder 
van 2 kinderen van 3 en 6 jaar.  



In mijn vrije tijd sport ik graag. Wat ik belangrijk vind in het onderwijs is vertrouwen, samenwerken,  
talenten ontplooien en komen tot zelfstandigheid. Een uitdaging voor leerkracht en leerling, met als 
doel het beste uit ieder kind te halen. Ik kijk er naar uit om te starten in groep 4/5 en om  
de kinderen, ouders en collega's te leren kennen. 
Met vriendelijke groet, 
Edith 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindredactie: Jean van den Booren 


