Voor in de nieuwsbrief van donderdag 7 januari 2021

1. Nieuws vanuit de directeur
Allereerst allemaal de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar met de wens dat de school weer snel
open is voor al onze leerlingen en dat we in 2021 weer dichter bij elkaar mogen komen.
Ik wil deze Nieuwsbrief gebruiken om een aantal zaken met u te delen, te weten:
•
•
•
•

Rapportage oudertevredenheidsonderzoek
Eindtoets groep 8
Hoe nu verder met noodopvang en thuisonderwijs
Nieuwe leerplichtconsulent

Rapportage oudertevredenheidsonderzoek
Eens in de 4 jaar wordt aan ouders gevraagd of ze mee willen werken aan een
oudertevredenheidsonderzoek. Sinds ik hier als directeur ben gestart, heb ik nog geen gegevens
vanuit de ouders ontvangen. Ik heb ervoor gekozen om een gerenommeerd adviesbureau in te
schaken, omdat ik veel waarde hecht aan hetgeen ouders vinden van onze school.

In de MR vergadering van 27 januari informeer ik de MR uitgebreid over de resultaten. Ook onze
oudervereniging zal ik een presentatie geven over hetgeen in de rapportage naar voren is gekomen.
Met u wil ik alvast de highlights delen, omdat wij als team trots zijn op de mate waarin u tevreden
bent over onze school.
De doelstellingen van het onderzoek:
-

Achterhalen hoe ouders de school ervaren en hoe tevreden ze zijn over de school
Achterhalen hoe onze school scoort ten opzichte van de landelijke PO-cijfers
Achterhalen hoe betrokken de ouders zijn
Achterhalen welke verbeterpunten de ouders zien voor onze school

Algemene tevredenheid:
Ouders zijn gevraagd een rapportcijfer te geven aan onze school. Dit cijfer geeft inzicht in de
algemene tevredenheid van ouders over onze school. Basisschool Wandelbos scoort daarbij hoger
dan het landelijke gemiddelde, namelijk een 7.9
In de rapportage wordt uitvoerig uiteengezet hoe dit cijfer is opgebouwd, waar sterke punten liggen
en waar kansen voor de school zijn. Ik vind het heel fijn om te vermelden dat u als ouder vertrouwen
heeft in de leerkracht, de directie, de communicatie en de sfeer op school.
Als verbeterpunt wordt het schoolrapport meerdere malen genoemd. Dit is terecht en staat ook
hoog op onze to-do list voor dit schooljaar, om aan te pakken en te veranderen.
Ik wil ouders, die de moeite hebben genomen om de lijst met stellingen en open vragen te
beantwoorden, heel erg bedanken. Het geeft mij en het team voldoende aanknopingspunten om
kritisch te blijven kijken naar onszelf en naar ontwikkelingen die op ons pad komen en nog verder
verbeterd kunnen worden. Daarnaast ben ik er trots op dat we als school zo positief worden
beoordeeld. Dank daarvoor!
Eindtoets groep 8
Sinds 2016 maken de kinderen in groep 8 van onze school de Eindtoets van A-Vision (Route 8). Deze
toets wordt in zijn geheel digitaal afgenomen. Dit houdt in dat alle kinderen op een eigen pc de
Eindtoets maken. De afgelopen jaren schommelden de resultaten op de Eindtoets. We zijn daarom
kritisch gaan kijken of deze toets wel passend is bij de manier waarop onderwijs wordt gegeven en
hoe er getoetst wordt. De Route 8 toets is één van de Eindtoetsen. Andere eindtoetsen zijn
bijvoorbeeld de CITO Eindtoets en de IEP Eindtoets.
Om van Eindtoets te veranderen is het noodzakelijk dat er goedkeuring komt vanuit het bestuur.
Daarvoor moet onderbouwd worden waarom een school kiest voor een andere eindtoets.
Wij hebben ervoor gekozen om vanaf dit schooljaar geen Route 8 Eindtoets meer af te nemen, maar
over te stappen op de IEP-toets (Bureau ICE). De redenen hiervoor:
De IEP Eindtoets is een papieren toets die de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen
meet en wordt afgenomen in twee dagdelen van twee uur. Met een mooie en frisse opmaak, leuke
teksten en heldere vragen wordt de spanning bij leerlingen verlaagd, zodat ze écht kunnen laten zien

op welk niveau ze staan. Toetsen mogen namelijk vooral ook leuk zijn om te maken, dat haalt het
beste in een leerling naar boven.
De IEP Eindtoets maken onze leerlingen op dinsdag 20 en woensdag 21 april. Dit is dus anders dan in
de kalender vermeld staat (28 april).
Voorafgaand aan de Eindtoets maken alle kinderen van groep 8 nog een proeftoets om de kinderen
kennis te laten maken met de manier van vragen stellen en inzicht te krijgen in onderdelen die nog
enige aandacht behoeven.
Noodopvang en thuisonderwijs
De afgelopen dagen zijn we weer volop in de weer geweest met het verzorgen van thuisonderwijs en
de opvang van leerlingen in de school. We hebben veel van de eerste Lock down geleerd en passen
nog dagelijks zaken aan om alles zo goed mogelijk voor onze leerlingen te regelen.
Volgende week dinsdagavond zal duidelijk worden of we op maandag 18 januari weer opengaan, of
dat we voorlopig nog op eenzelfde wijze doorgaan met de noodopvang en het thuisonderwijs. Op
woensdag 13 januari communiceer ik met u hoe we ervoor staan en wat u van team Wandelbos kunt
verwachten. We hopen uiteraard dat we weer fysiek onderwijs kunnen geven aan alle kinderen,
maar dat is helaas nu nog niet duidelijk. Wordt vervolgd….
Nieuwe leerplichtconsulent
Even voorstellen.
Mijn naam is Marleen Wonnink en sinds 1 oktober 2020 ben ik leerplichtconsulent voor de gemeente
Tilburg. Basisschool Wandelbos is één van de scholen waar ik als vaste leerplichtconsulent werkzaam
ben. Ik heb met regelmaat contact met de intern begeleiders en de directeur om de lijntjes kort te
houden.
De taak van de leerplichtconsulent
De belangrijkste taak van de leerplichtconsulent is het voorkomen van schoolverzuim en vroegtijdig
schoolverlaten. Dit doen we door toezicht te houden op en het naleven van de leerplichtwet. Totdat
uw kind 12 is, bent u als ouder verantwoordelijke voor de schoolgang van uw kind.
Wanneer uw kind met regelmaat te laat komt of zonder afmelding niet op school verschijnt, heeft
school de wettelijke verplichting dit te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Tilburg.
Hierna wordt een onderzoek gestart en vindt een gesprek met ouder(s)/verzorger(s) plaats wat kan
leiden tot een officiële waarschuwing of het opmaken van een proces verbaal. Wanneer uw kind 12
jaar of ouder is kan uw kind ook verwezen worden naar Halt voor het uitvoeren van een leerstraf.
Omdat wij er graag op tijd bij willen zijn en andere stappen willen voorkomen, bestaat ook de
mogelijkheid dat u wordt uitgenodigd voor een preventiegesprek.
Daarnaast heb ik een adviserende rol voor de school maar ook voor u als ouder(s)/verzorger(s).

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen via de mail: marleen.wonnink@tilburg.nl of
telefoon 06-31107171.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 21 januari 2021.
Vriendelijke groet,
Roberto van Dalen

