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pv= personeelsvergadering MR= medezeggenschapsraad OC= oudercommissie   DO=directeurenoverleg 

Beste ouders,                                                                                                                                          
Meester Peter is aan het herstellen van zijn operatie. Volgende week brengen we namens de 
leerlingen een mand met lekkers naar hem. Als hij zich wat beter voelt hoopt hij langs te komen, of 
gaan we met een paar leerlingen naar hem toe. 

Wat een geweldige opbrengst voor Wandelen voor Water!! Onze 18 leerlingen hebben 6 km met 6 
liter water in hun rugzak gelopen en daarmee € 949,70 opgehaald. Alle sponsoren bedankt! 
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Er staan nog nieuwe foto’s van Sint en Kerst op de website: https://www.basisschooldemeent.nl/ 
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Gefeliciteerd en een fijne dag allemaal! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

1. Ouderenquête: 26 van de 39 gezinnen hebben de enquête ingevuld. We hebben de resultaten 
doorgesproken met het team en met de MR. We hebben ze ook vergeleken met de uitkomsten van 3 
jaar geleden. 
Onze eerste conclusies zijn: 

- Het bevorderen van actieve en zelfstandig werkende leerlingen is één van onze speerpunten 
dit schooljaar, dat wordt positief beoordeeld.  

- Degenen die de enquête hebben ingevuld zijn (gemiddeld) tevreden over onze huidige 
schooltijden. Dat betekent dat we het komende schooljaar hetzelfde rooster houden. 

- De implementatie voor een sociaal emotionele methode gaan we versnellen, omdat op het 
gebied van omgaan met elkaar en incidenten vaardigheden aangeleerd moeten worden. 

- Uit de enquête komt naar voren dat de school er niet verzorgd en uitnodigend uitziet. We gaan 
de leerlingenraad vragen daarin mee te denken, o.a. voor het Knooppunt. 

- De hoeveelheid rapportbesprekingen, de nieuwsbrieven en de schoolgids (communicatie) 
wordt als onvoldoende beoordeeld. Sommige uitkomsten zijn lastig te interpreteren. Daarom 
nodigen we jullie uit voor een ouderklankbord op woensdag 3 mei van 19.00-20.00 uur.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Kwaliteitszorg: Elke dag krijgen de leerlingen een dictee. We willen dat de leerlingen kritisch naar 

hun eigen dicteewoorden kijken en hebben daarom met elkaar een doel gesteld: in juni kijkt elke 

leerling 100% goed na. Dat is een goed streven, we merken wel dat er veel op getraind moet worden. 

De leerkracht neemt steekproeven om te kijken of een leerling alle fouten verbeterd heeft                   -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

3. Kanjertraining: We hebben met het team verschillende methodes op sociaal-emotioneel gebied 

bekeken en daarvoor ook leerkrachten van diverse scholen uitgenodigd die ons de praktische 

uitwerking lieten zien. We zijn unaniem van mening dat de Kanjertraining het meest aansluit bij wat 

onze leerlingen nodig hebben én wat goed uitvoerbaar is in onze school. Ouders worden betrokken 

bij de training. 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden 
(preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is 
de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de 
volgende doelen na. 

https://www.basisschooldemeent.nl/


 

 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 

 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 

 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 

 Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 

 Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 

 Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Eindcito groep 8: We wensen alle leerlingen van groep 8 veel succes. Hoewel de gesprekken 

over de adviezen al geweest zijn en de aanmeldingen op de diverse scholen gedaan zijn, blijft de 

eindcitotoets spannend en intensief.                                                                                                               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Lentefeest:  We hopen dat het weer mee werkt om een gezellige speurtocht met opdrachten te 

doen in het Ommerense Bos (let op kleding en oude schoenen aub) We hebben een continurooster 

en voor de lunch wordt gezorgd. Om 14.15 uur zijn alle leerlingen vrij en kan het lange Paasweekend 

beginnen!                                                                                                                                                   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Koningsspelen:  Sportcentrum Juliën organiseert de sportactiviteiten voor de leerlingen van de 

groepen 6, 7 en 8 voor De Meent, De Sterappel en De Eben Haëzer op de velden van FC Lienden. 

We ontbijten eerst op school en de leerlingen stappen met elkaar op de fiets naar Lienden. 

Supporters op het veld zijn van harte welkom.                                                                                    

Om 12.15 uur fietsen we weer terug naar school, tenzij we hebben afgesproken dat een leerling 

vanuit Lienden rechtstreeks naar huis gaat.                                                                                                                                      

De leerlingen van de groepen 1 t/m 5 ontbijten ook eerst op school en gaan om 9.00 uur met auto’s 

naar De Sterappel. Om 12.30 uur zijn zij weer terug op school.Maandag ontvangen jullie een brief 

waarin je kunt aangeven of je als ouder mee kunt helpen of kunt rijden. 

Als de weersvoorspelling te slecht is, nemen we op donderdag 20 april om 12 uur de beslissing of dit 

doorgaat. Dan is er een alternatief programma op alle scholen en houden we dus de gewone 

schooltijden aan.                                                                                                                                       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Olifanten verkopen voor Villa Joep: In de bijgaande flyer kunnen jullie de details lezen van dit 

initiatief van Juliën. Op donderdag 20 april krijgen de leerlingen hierover meer te horen op school, de 

bestellijsten gaan op 21 april mee.                                                                                                               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Koningsdag: Traditiegetrouw zullen er weer activiteiten van het Oranjecomité zijn op ons 

schoolplein op Koningsdag, 27 april. Van harte welkom allemaal.                                                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Schoolvoetbal: Op woensdag 10 mei is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in Maurik voor de 

groepen 7 en 8 , op woensdag 31 mei voor de groepen 3 t/m 6. We gaan proberen teams te vormen 

maar daarvoor hebben we nog wel coaches en trainers nodig! Meld je aan bij juf Karin of juf Natasja, 

dan kunnen de trainingen na schooltijd van start gaan (kan ook een oudere broer of zus zijn!)              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.Schoolreis: Willen jullie aub zo snel mogelijk het bedrag van € 27,50 over maken op NM04 RBRB 

0943 3956 74 tav oudercommissie De Meent, aangezien de bus al betaald moet worden.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Lege flessen actie :We hopen dat er vanaf 3 april ( zie informatiefolder die is uitgereikt op papier 

deze week) veel lege statiegeldflessen ingeleverd worden om extra activiteiten te kunnen realisteren; 

wat een leuk initiatief van de oudercommissie! 

Met vriendelijke groet, namens het hele team, Gerrie Amperse. 



 

 

 


