
 

 

 

 

 

 

                    

 
 
 
 
Verbouwing 
Op de achtergrond is men actief bezig met tal van planningen. Zo is de schilder, de elektricien, de 
stukadoor en de aannemer druk bezig om zaken voor te bereiden. Het wachten is nu nog op de 
gemeente die een vergunning af moet geven voor het plaatsen van de noodunits. Als de vergunning 
binnen is, start de verbouwing. We houden u op de hoogte.  
 
 
 
 
Personeelstekort in onderwijsland 
Zoals u misschien al in de media heeft gelezen is er een personeelstekort in het onderwijs. Als een 
van onze collega’s ziek wordt is er geen vervanging te krijgen. De afgelopen weken hebben een paar 
collega’s helaas de griep gehad. Toch hebben we intern, door passen en meten en de extra inzet van 
parttime personeel nog geen klas naar huis hoeven te sturen. Als ik de geluiden van collega-scholen 
hoor, mogen we daar heel trots op zijn! Ik was even bang dat we vandaag (30-01-2023), toch een klas 
naar huis moesten sturen, maar gelukkig is dat ook dit keer niet nodig geweest. We blijven ons 
uiterste best doen en proberen om kosten wat kost, geen klassen naar huis te sturen, maar er zijn 
grenzen. Laat die zomer maar snel komen….. 
Peter Leenhouwers 
 
Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling 
Vorige week woensdag is het hele team van De Schakel naar de NOT geweest. We hebben onder 
andere gericht gekeken naar een nieuw leerlingvolgsysteem (toetsen door de gehele school) en een 
nieuwe begrijpend- en leesmethode. Er was dit keer veel aandacht voor kinderboeken, maar ook 
techniek in het onderwijs was een goed vertegenwoordigd onderdeel. Los van dit alles hebben we 
weer tal van mooie en bruikbare ideeën opgedaan. Het was een nuttige en ook gezellige dag. 
 
Vragenlijsten ouders 
Net als afgelopen jaar willen wij u vragen een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is onderdeel 
van een tal van vragenlijsten. Niet alleen ouders, maar ook leerlingen, leerkrachten, medewerkers en 
leidinggevende krijgen een vragenlijst. Al deze vragenlijsten worden gebruikt om een koerskaart, een 
kwaliteitskaart, van onze school te maken. Elke school van ons bestuur (SKPO) doet dit zo. Op die 
manier kunnen we onze school goed vergelijken met andere scholen en natuurlijk dan van elkaar 
leren. 

Speciale data     
17 februari: ’s Middags geen school. Om 12.00u gaan de 
kinderen naar huis. 
20 t/m 24 februari: Voorjaarsvakantie. 
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U krijgt morgen via de mail een schrijven waarin u uitgenodigd wordt de vragenlijst in te vullen. In de 
mail wordt verwezen naar een webpagina en de rest wijst zich dan vanzelf. Per gezin is een 
vragenlijst beschikbaar. We willen u vragen deze in te vullen, met uw oudste kind wat bij ons op 
school zit, in gedachte. Vindt u dit nu heel erg lastig, dan kunt u ook denken: “Hoe gaat dit in het 
algemeen op school”. Er is bewust gekozen voor een vragenlijst per gezin, zodat dit op alle scholen 
hetzelfde is. Zou u zo vriendelijk willen zijn de vragenlijst uiterlijk maandag 13 februari in te vullen?  
Tot slot nog een aanvulling op het invullen van de vragenlijst: 

• Bij elke vraag zijn 4 antwoorden mogelijk. U kiest het antwoord dat het beste bij u past:  
- - helemaal niet van toepassing  
- niet van toepassing  
+ van toepassing  
+ + zeer van toepassing  

Mocht u verder nog vragen hebben, laat het ons gerust weten. Alvast hartelijk dank!  
 
 
 
 

 
 
Questionnaires for parents 
Just like last year, we would like to ask you to complete a questionnaire. This questionnaire is part of 
a number of questionnaires. Not only parents, but also students, teachers, employees and managers 
receive a questionnaire. All these questionnaires are used to make a course map, a quality map, of 
our school. Every school on our board (SKPO) does this. In this way we can compare our school with 
other schools and of course learn from each other. 
You will receive an email tomorrow inviting you to complete the questionnaire. The e-mail refers to a 
web page and the rest is self-explanatory. A questionnaire is available for each family. We would like 
to ask you to fill this in, with your oldest child who attends our school in mind. If you find this very 
difficult, you can also think: “How are things going at school in general”. One questionnaire was 
deliberately chosen per family, so that it is the same at all schools. Would you be so kind as to 
complete the questionnaire no later than Monday 13 February? 
Finally, a supplement to completing the questionnaire: 
• Each question has 4 possible answers. You choose the answer that best suits you: 
- - not applicable at all 
- does not apply 
+ applicable 
+ + very applicable 
If you have any further questions, feel free to let us know. Thank you in advance! 
 


