
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF februari 2021 
De Meent 

“Op een kleine school groot worden” 
 

SCHOOLJAAR 2020-2021 
 

Kalender  
 
Dinsdag 9 februari leerlingenraad 
Vrijdag 19 februari Studiedag vervalt! 
Maandag 22 februari Start voorjaarsvakantie 
Vrijdag 26 februari Einde voorjaarsvakantie 
 
 
Algemene informatie 
Ik ben de nieuwsbrief aan het schrijven in mijn kantoor op school. Al weken is het hier stil en 
zijn er geen kindergeluiden te horen. Op de achtergrond hoor ik een juf lesgeven van achter 
haar computer, soms komt er een ouder binnen om een pakketje met werk op te halen. Wat 
verlang ik naar het contact met de kinderen, mijn team en alle ouders. Hopelijk gaat het bij 
iedereen goed?  
Laten we samen nog even volhouden! 
 
Nieuwe leerlingen 
We vinden het fijn dat we tijdens de lockdown periode een nieuwe leerling bij ons op school 
hebben mogen verwelkomen. We wensen Elroy (groep 1) heel veel plezier bij ons op school. 
 
Wordt uw zoon/dochter in 2021 vier jaar en heeft u uw kind nog niet ingeschreven? Neemt u 
dan contact op met onze locatieleider voor de inschrijving. (miriam.derksen@basisburen.nl) 
 

Jarigen: 
Wij willen de kinderen die jarig zijn/waren in de 
maand januari en februari even in het zonnetje 
zetten.  
Hopelijk hebben ze een creatieve manier 
gevonden om samen met familie en vrienden 
de verjaardag te kunnen vieren in deze tijd van 
lockdown. 
 
 
 

 



 

Onderwijs  
Rapporten en Cito toetsen 
Door de ingevoerde lockdown zullen we pas de Cito toetsen afnemen als we weer op school 
onderwijs mogen verzorgen. Het meegeven van de rapporten wordt uitgesteld. U ontvangt 
van ons bericht wanneer de rapporten mee gaan en de rapportgesprekken zullen 
plaatsvinden. 
 
Studiedag vervalt 
Op 19 februari was er een studiedag gepland voor onze school. Deze studiedag laten we in 
verband met het missen van fysieke lessen en het uitstellen van de Cito toetsen niet 
doorgaan. Dat betekent dat we uw kind (eren) op vrijdag 19 februari op school verwachten of 
bij de online lessen. Deze studiedag waarbij we de cito toetsen analyseren en bespreken zal 
nog ingehaald worden op een ander moment. We stellen u hiervan nog op de hoogte. 
 
Thuisonderwijs  
Vanaf woensdag 23 december werden de scholen in Nederland weer gesloten. De tweede 
lockdown was een feit. Door de ervaring van de eerste lockdown hadden de leerkrachten van 
de Meent snel voor ogen hoe ze het programma wilden vormgeven. Net als in de klassen 
worden de online lessen afgewisseld met instructie en zelfstandig werken, ook het wisbordje 
wordt veel ingezet. Als leerlingen extra hulp of uitleg nodig hebben, worden er aparte 
afspraken met de kinderen gemaakt om ze individueel te begeleiden. We vinden dat de 
kinderen het erg goed doen tijdens het thuisonderwijs. Iedereen is op tijd online en heeft het 
werk af op de momenten dat dit nodig is.  
  

                                          
  
 
Tevredenheidsenquête 
Weet u nog dat we eind 2020 een tevredenheidsenquête hebben gehouden over onze 
school? Vandaag kan ik de uitslag hiervan met u delen. En dat doe ik graag, want de 
ouders waarderen onze school met een 7,92. Dit is bijna een halve punt hoger dan het 
landelijk gemiddelde en daar zijn we dan ook heel erg trots op! 
 
Natuurlijk gaat het hier om een gemiddelde; er zijn ouders die  een hogere of juist lagere 
waardering geven aan de school. De tevredenheidsenquête geeft ons als school informatie 
over waar u als ouder tevreden mee bent, maar ook over de punten die we verder kunnen 
verbeteren. Graag geef ik u hieronder een samenvatting van de uitslag van de 
tevredenheidsenquête. 
 



 

Positieve punten 
Uit de tevredenheidsenquête blijkt dat u de leerkrachten binnen onze school niet alleen 
deskundig vindt, maar ook dat u tevreden bent over de inzet en het enthousiasme van de 
leerkrachten. Ook waardeert u de manier waarop de leerkrachten omgaan met de leerlingen. 
Daarnaast geeft u aan dat u tevreden bent over de manier waarop wij opvang regelen 
wanneer er een leerkracht afwezig is.  
 
U geeft aan dat u erg tevreden bent over de sfeer en inrichting van het gebouw. Ook bent u 
erg tevreden over de veiligheid op het plein en de speelmogelijkheden van het plein 
 
Bijna 90% van de ouders is tevreden over de aandacht die we als school geven aan de taal- 
en rekenontwikkeling. Ook de aandacht die we hebben voor gymnastiek wordt erg 
gewaardeerd. Volgens de uitslag van de ingevulde enquête zorgt onze school bovendien 
voor rust, orde en duidelijke schoolregels.  
 
Ontwikkelpunten 
In de tevredenheidsenquête komen ook punten naar voren die aandacht behoeven en waar 
we op kunnen verbeteren. Zo geeft u aan dat u ontevreden bent over het uiterlijk van het 
schoolgebouw, maar ook over de veiligheid die u ervaart op weg naar school.  
 
Een enkele ouder geeft aan graag nog meer aandacht te willen zien voor de omgang tussen 
de leerlingen onderling en het pestgedrag wat hieruit kan voortkomen.  
Ook is er in de enquête aangegeven dat er behoefte is aan meer aandacht voor 
wereldoriëntatie. 
 
We hebben u ook gevraagd naar uw mening over de schooltijden en het overblijven. Slechts 
4 van de 35 ouders geven aan dat ze ontevreden zijn over de huidige schooltijden en hoe het 
overblijven tussen de middag verloopt.  
 
Tot slot geeft een enkele ouder aan dat ze graag meer informatievoorziening van school 
zouden willen ontvangen, met name de informatie betreffende hun kind. 
 
Ondanks dat we zeer trots zijn op de resultaten van deze tevredenheidsenquête en nemen 
we de verbeterpunten ook zeer serieus. We zullen er dan ook over nadenken welke acties 
we hieraan kunnen koppelen. Graag wil ik u bedanken voor het invullen van deze enquête! 
 
Noodopvang 
Na diverse contacten met ouders/verzorgers merken wij 
dat het niet duidelijk is hoe de dagen precies verlopen en 
wat verwacht kan worden qua invulling en begeleiding. 
De vaste leerkrachten werken zoveel mogelijk thuis en 
verzorgen het thuisonderwijs.  



 

Inmiddels loopt het aantal kinderen in de opvang behoorlijk op. De groep kinderen wordt 
alsmaar groter, maar we hebben nauwelijks extra mensen om in te zetten in de opvang. 
Het woord ”opvang” zegt het al: de kinderen worden opgevangen. Natuurlijk proberen de 
mensen die er zijn de kinderen op tijd te laten inloggen, te helpen met hun werk en er op toe 
te zien dat ze aan de slag gaan.  
De kinderen van de groepen 3-8 zitten bij elkaar en de groepen 1 en 2 ook. Al deze groepen 
hebben meerdere belmomenten en ander werk. U zult begrijpen dat de twee mensen die op 
zo’n groep staan niet alles kunnen controleren. Vooral van de kinderen van de groepen 5- 8 
wordt een stuk eigenaarschap en zelfstandigheid verwacht: jij weet wat je moet doen, je weet 
ook dat jouw werk nog niet af is, dus ga je daar zelf mee aan de slag. Dat is erg moeilijk, 
maar wel hoe het (helaas) in de opvang werkt. 
 
Nogmaals, de collega’s die er zijn doen hun best, maar werk dat tijdens de opvang niet af is, 
moet dan verder thuis worden afgemaakt. Het is verstandig dit met uw kind te bespreken. 
Om zoveel mogelijk onrust te voorkomen zijn kinderen de gehele opvangtijd aanwezig, dus 
van 8.30-14.00 uur.  
Natuurlijk hopen we dat u ook zoveel mogelijk gebruik maakt/kan gaan maken 
van eigen opvang. Komt u er niet uit of heeft u vragen betreffende de opvang, 
verwijs ik u graag naar Gerrie Amperse. Zij coördineert de opvang van De Meent. 
 

OC/MR 
Ouders en leerkrachten in het zonnetje 
In samenwerking met een aantal ouders van de MR en OC heeft onze locatieleider Miriam 
op woensdag 20 januari de ouders in het zonnetje gezet. Met de boodschap “We hebben 
zoveel bewondering voor jullie!” wilden we ouders een hart 
onder de riem steken tijdens deze lockdown. We willen als 
school laten merken aan de ouders dat we trots zijn op 
hoe zij hun kinderen thuis begeleiden. 
Ook de leerkrachten van onze school zijn door de ouders 
niet vergeten. Ook voor hen is het vanuit huis lesgeven 
anders dan ze gewend zijn. 
Zonder de hulp van de ouderraad hadden we dit niet kunnen organiseren. Bedankt hiervoor! 
 
Nieuwsflits Basis Buren  
Maandelijks zal er aan u als ouder de nieuwsbrief van Basis Buren gestuurd worden. Zo blijft 
u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het bestuur en eventuele vacatures. 

Bent u al nieuwsgierig? Kijkt u dan alvast op de site van 
Basis Buren via onderstaande link. 

 
https://basisburen.nl/e-zines/   
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