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 Nieuwsbrief  
 St. Antoniusschool 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deze nieuwsbrief wordt tweewekelijks digitaal op woensdag aan alle ouders verzonden. Kopij en 

mededelingen inleveren bij dhr. P. Stuivenvolt, tel.nr. school 413994 of st-antoniusschool@primenius.nl. 

 

OUDERAVONDEN  

We willen u graag bijpraten over de ontwikkelingen op school en onze voornemens om na de 

zomervakantie met een continurooster te gaan werken. 

Daarom hebben we een ouderavond gepland op maandagavond 29 mei om 20.00 uur in de school. 

Verder verwachten we dat we de formatie, de groepenverdeling van het volgend schooljaar, eind juni 

helemaal rond hebben Daarom hebben we voor de afronding van dit schooljaar en een vooruitblik naar het 

komend schooljaar ook een ouderavond gepland. Die wordt gehouden op maandagavond 3 juli, eveneens 

om 20.00 uur in de school.  

 

AFWEZIGHEID JUF CLAUDIA 

Juf Claudia was voor de meivakantie wegens ziekte afwezig het was toen onze verwachting dat zij meteen 

na de meivakantie weer aan het werk zou kunnen gaan. Het blijkt echter dat de rugklachten van juf Claudia 

te maken hebben met spanning. Het is niet de verwachting dat zij op korte termijn weer aan het werk kan 

gaan. 

We zijn er wel in geslaagd om een invaller voor de groep te krijgen die er de hele week is en die, als het 

onverhoopt nodig is, ook voor langere tijd beschikbaar is.  We hopen op die manier, ondanks de 

afwezigheid van de vaste leerkracht, een bijdrage te leveren aan de continuïteit in  de groep.  

We hebben de ouders van de leerlingen van groep 3 al per brief op de hoogte gesteld. 

 

LUIZENCONTROLE 

Op woensdag 10 mei zal de luizencontrole plaatsvinden. Wilt u hier rekening mee houden? Alvast bedankt. 

 

SCHOOLREIS 
Op donderdag 11 mei gaan de groepen 1 t/m 8 op schoolreis. Hierover heeft u enige tijd geleden een brief 
ontvangen. De bijzonderheden nog even op een rijtje: 
Groep 1 en 2: Beerze Bulten in Rheeze; 9.00 uur vertrekken en omstreeks 16.00 uur terug op school. Voor 
eten, drinken en andere versnaperingen zal de oudervereniging zorgen. Uw kind hoeft dus niets mee te 
nemen. 
Groep 3 en 4: Duinenzathe in Appelscha; 8.45 uur vertrekken en omstreeks 17.00 uur terug op school.  
Groep 5 en 6: Attractiepark Slagharen; 9.00 uur vertrekken en omstreeks 17.30 uur terug op school. 
Groep 7 en 8: Walibi in Biddinghuizen; 8.15 uur vertrekken en omstreeks 18.00 uur terug op school. 
De kinderen uit groep 3 t/m 8 mogen drinken, eten en andere versnaperingen meenemen. Voor het eten 
tussen de middag zal de oudervereniging zorg dragen. Beslist geen geld mee geven! 
 

RAPPORT 

Denkt u aan het inleveren van het rapport? 
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SCHOOLFOTOGRAAF 

Donderdag 18 mei zal de schoolfotograaf weer op onze school aanwezig zijn, om alle kinderen individueel, 

eventueel met broertjes of zusjes, en met hun eigen groep op de foto te zetten. Verdere informatie volgt 

nog. 

 

AVONDVIERDAAGSE 

Inmiddels hebben 226 personen zich aangemeld voor de avondvierdaagse! Wie nog met ons mee wil lopen 
kan zich inschrijven via Beka Lubben van SAM Musselkanaal. Zie voor meer informatie over inschrijvingen 
de facebook pagina van Avondvierdaagse St. Antoniusschool of de pagina van Avond4daagse Musselkanaal. 
 

UITSLAG PEILING OUDERTEVREDENHEID 

De resultaten van de vragenlijst van Scholen voor Succes naar de oudertevredenheid zijn binnen. 

De vragenlijst is ingevuld door 79 ouders/verzorgers. Dat is een respons van 58% .   

De enquête geeft een duidelijk beeld van de manier waarop de ouders de school waarderen.  

Het rapportcijfer voor de onderbouw is 7,31 en dat van de bovenbouw 6,68. Het totale gemiddelde 

rapportcijfer van de hele school is 7,01. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde van alle scholen van 

7,57.  

De oudertevredenheid kreeg in de vorige meting (2014) een rapportcijfer van 7,88 en is dus gezakt met 

0,87. 

De uitslag is een duidelijke feedback voor directie en team in de zin dat een aantal zaken met voorrang 

moet worden opgepakt. Het rapport dat we binnen kregen met alle onderdelen en scores is als bijlage bij 

deze nieuwsbrief opgenomen. De verbeterpunten zullen prioriteit krijgen, bij voorbeeld als het gaat om de 

informatievoorziening over de school.  

We werken op dit moment aan een plan van aanpak voor de door de ouders gesignaleerde 

verbeterpunten. Daar komen we in een volgende nieuwsbrief en tijdens een ouderavond op terug.  

Voor verdere informatie, zoals de percentages op onderdelen en de opvallende punten van tevredenheid 

en ontevredenheid verwijzen we naar de bijlage “Samenvatting oudertevredenheid”.   

 

UITSLAG PEILING LEERLINGTEVREDENHEID 

De resultaten van de vragenlijst van Scholen voor Succes naar de leerlingtevredenheid zijn binnen. 

De vragenlijst is ingevuld door 72 leerlingen van groepen 6, 7 en 8. Dat is een respons van 93%.   

De enquête geeft een duidelijk beeld van de manier waarop deze leerlingen de school waarderen. 

Het rapportcijfer dat de school krijgt is een 8,50. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 8,10. De 

school zit daarmee 0,40 boven het landelijk gemiddelde. 

De leerlingtevredenheid is kreeg in de vorige meting een rapportcijfer van 8,38 en is dus gestegen met 0,12.  

Het rapport dat we binnen kregen met alle onderdelen en scores is eveneens als bijlage bij deze 

nieuwsbrief opgenomen.  

We zijn op zich verheugd met de score en de stijging van de leerlingtevredenheid, maar verwerken op dit 

moment de gesignaleerde verbeterpunten en kijken op welke onderdelen we  de schoolontwikkeling 

verder moeten aanscherpen.  

Voor verdere informatie, zoals de percentages op onderdelen en de opvallende punten van tevredenheid 

en ontevredenheid verwijzen we naar de bijlage “Samenvatting leerlingtevredenheid”.   

 

BELANGRIJKE DATA 

5 mei    Bevrijdingsdag (kinderen vrij) 

16 t/m 19 mei  Avondvierdaagse  

25 mei   Vrij i.v.m. Hemelvaart 

26 mei   Vrij 

5 t/m 9 juni  Pinkstervakantie 


