
  
 

 

 

’t Schoolbord 
 

                           Nieuwsbrief Da Costaschool 10 mei 2019  

 

Vanuit de directie 
Beste ouder(s) / verzorger(s) 

Na een fijne meivakantie kijken we terug op mooie weken met koningsspelen en de 

paasvieringen. Dank aan de ouders van de OC die hierbij hebben geassisteerd! 

De opbrengst van de kleedjesmarkt van de groepen 5 tot en met 8 bedroeg (in een uur tijd!) € 

361, 70. Van dat bedrag hebben we als school ook spulletjes van de kinderen gekocht voor 

onze school, zoals boeken en tuingereedschap. Het was echt bere-gezellig!  

Deze week wordt er weer stevig gewerkt in alle groepen. Groep 8 heeft de resultaten van de 

cito-eindtoets mee naar huis gekregen en we zijn supertrots op de kinderen en de juffen! 

De komende weken buigen we ons verder over de formatie; wie welke groep volgend jaar, 

welke extra taken, welke teamscholing, welke planningen en maken we een nieuwe schoolgids.  

Daarbij praten we ook over de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken en wat deze 

betekenen voor de vormgeving van ons onderwijs en de schoolontwikkeling voor de komende 

jaren. Hieronder in deze nieuwsbrief meer. 

Voor nu wens ik u een goed weekend en we spreken elkaar! 

Annemiek van Benthem  

 

Kind op maandag 
We denken allemaal wel eens na over hoe de toekomst eruit zal zien voor ons. 

Wellicht hebben we al nagedacht over wat we willen worden, waar we willen wonen, wat voor 

opleiding we willen gaan doen.Misschien weet je al wel wat je graag later wilt worden! 

Iedereen heeft verwachtingen en hoop voor de toekomst. Maar wanneer begint die toekomst 

eigenlijk? En wat kun je er zelf aan doen om je gedroomde toekomst dichterbij te brengen? 

Heb je invloed op je toekomst? Kun je werken aan je toekomst? 

Het thema van Kind op Maandag van deze weken is: ‘Later begint nu’. We lezen het verhaal 

van Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Ruth gaat, nadat haar man is overleden, met haar 

schoonmoeder mee naar Betlehem.Ze komt in een stad waar ze niemand kent. Haar toekomst 

is ineens er heel anders uit komen te zien. Het verhaal laat zien dat het leven soms heel 

anders loopt dan je verwacht. Ruth neemt echter zelf het initiatief en geeft een eigen richting 

aan haar toekomst. Ze gaat werken op het land en ontmoet daar een man uit Betlehem waar 

ze uiteindelijk mee trouwt. Samen krijgen ze een kind, dat uiteindelijk de opa zal worden van 

de grote koning David. Haar toekomst is begonnen! 

In de week voor Pinksteren horen de kinderen hoe de leerlingen van Jezus verder konden na 

zijn hemelvaart. Ze wisten niet goed wat ze nog van hun toekomst konden verwachten nu hij 

er niet meer was. Maar toen gebeurde het wonder: De Geest van God werd over hen 

uitgestort. Daardoor konden ze verder gaan met wat Jezus begonnen was: vertellen over het 

koninkrijk van God. Daar konden ze meteen mee beginnen! 

In de bijbelverhalen blijkt dat mensen zelf veel invloed hebben op hun toekomst. En ook, dat 

er iemand is die je helpt met wat je zelf niet kunt. De toekomst hoeft je niet te overkomen, 

maar je hebt invloed op je eigen toekomst en op die van anderen! 

 

Geboren 
Merve Naz (gr 7) en haar ouders: van harte gefeliciteerd met de geboorte van zusje en 

dochter  Hilal op 10 april! 
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Nieuwe leerlingen 
Elianne en Thijmen zijn verhuisd naar Soest en na de meivakantie begonnen in groep 4 en 

groep 1+2b. Binnenkort komen er nog twee nieuwe kleuters in groep 1+2b: Mirthe en Fem. 

Hartelijk welkom op de Da Costaschool! 

 

Verhuizingen 

Rozemarijn Wiersma verhuist per 10 mei naar Bazuin 14, 3766 EZ Soest. 

Noah en Beau Visser (groep 8 en goep 6) verhuizen per 21 juni 2019 naar: Park Vredehof 3, 

3762 DT Soest. 

 

Parro 
Inmiddels is het team redelijk ingewijd in het werken met de app. De leerkracht verstuurt 

regelmatig een bericht over de groep of een oproepje m.b.t. een activiteit. 

Fijn als u op het laatste vlot reageert! 

 

Resultaten tevredenheidsonderzoek 2019 

In maart 2019 is een tevredenheidspeiling uitgezet onder leerkrachten en ouders.  

De respons was resp. 91% (uitstekend) resp. 49% (voldoende). 

De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken in de MR. Hieronder geven we u de 

samenvatting van de scores, inclusief de bespreekpunten die we als school en MR een vervolg 

willen geven. 

 

Samenvatting van de gemiddelde scores per beleidsterrein 

Scores door leerkrachten Scores door ouders  

Kwaliteit 3,69 Kwaliteitszorg 3,49 

Pedagogisch handelen 3,59 Tijd 3,49 

Didactisch handelen 3,49 Afstemming 3,49 

Veiligheid 3,46 Actieve/zelfst. rol leerlingen 3,46 

Informatie 3,44 Pedagogisch handelen 3,45 

Schoolklimaat 3,38 Algemeen 3,41 

Ondersteuning leerlingen 3,36 Didactisch handelen 3,40 

Professionalisering 3,35 Schoolklimaat 3,37 

Welbevinden 3,22 Schoolbeleid/deskundigheid 3,36 

Aanbod 3,34 

Zorg en begeleiding 3,33 

Opbrengsten 3,33 

 

Betekenis van de scores: onder 2,50 (onvoldoende), 2,50-3,00 (matig/zwak), 3,00-3,25 

(voldoende), 3,25-3,50 (ruim voldoende), 3,50-3,75 (goed), 3,75-4,00 (uitstekend). 

Met welke uitkomsten zijn we blij en waarom? 

We zijn over de hele lijn blij met de positieve uitkomsten. Met uitzondering van het item 

welbevinden leerkrachten (dat als enige voldoende scoort) zijn alle items ruim voldoende 

gescoord. In onze teamevaluatie is genoemd dat we genieten van het werkplezier, we onszelf 

zien als een open en lerend team, we trots zijn op het werk- en leerklimaat, en we blij zijn met 

de scores op pedagogisch en didactisch handelen. Ook zijn we blij met de transparante 

informatieverstrekking en de cultuur in de school; we durven steeds meer tegen elkaar en 

onze leidinggevende te zeggen en vinden de manier waarop dit gebeurt belangrijk. 
 

Waar willen we ons binnen ons team verder in ontwikkelen? 

Het liefst zouden we de werkdruk nog verder naar beneden brengen, ook al is daar al veel mee 

gedaan afgelopen jaar door extra gelden. We gaan eraan werken dat de school er verzorgder 

uitziet en scherper toezien op de schoonmaak. 

We willen onze zorgstructuur evalueren om te bekijken hoe het nog effectiever kan en onze 

verwachtingen t.a.v. de rol van de bouwcoördinatoren herijken. 

We denken na over doorgaande lijnen en uniformiteit in handelen, maar vinden autonomie en 

creativiteit daarbij ook belangrijk.  
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En de uitkomsten vanuit de ouders, wat valt ons op? 

Dat ouders over de hele lijn positief zijn en dat de uitkomsten congruent zijn (er zijn bij de 

meeste items weinig uitschieters naar boven of beneden). Alle individuele opmerkingen nemen 

we zeer serieus. De grote lijn: we zijn blij dat de ouders tevreden zijn over het veilige klimaat, 

de omgang van de leerkracht met de leerlingen, het didactisch handelen, goede begeleiding 

door de leerkracht en dat we vorderingen goed in beeld hebben. Dat we onderwijs op niveau 

van het kind aanbieden en de kinderen actief en zelfstandig, mede-eigenaar maken van het 

onderwijs.  

 

Over welke punten willen we nader in gesprek om tevredenheid te vergroten? 

Zoals gezegd nemen we alle opmerkingen serieus, maar we hebben een keuze gemaakt in de 

punten die we prioriteit geven. We gaan graag samen in gesprek over onder andere onze 

missie en visie en de zichtbaarheid van onze christelijke identiteit. En over de wijze waarop we 

inhoud geven en communiceren over de extra zorg en begeleiding die we geven aan leerlingen 

die hulp nodig hebben en de afhandeling van een klacht of incident. We bespreken het aanbod 

op de gebieden creatieve vorming, bewegingsonderwijs, leren leren en leren plannen en ook 

de inhoud van de gespreksmiddag / avonden plus aantal momenten. 

 

Wat gaan we doen?  

In ons team worden de gegevens uit de leerkracht-peiling besproken en omgezet in 

(voornemens tot) acties. Die komen terug tussen april en november 2019 op een vergadering, 

in het nieuwe schoolplan of jaarplan. Met de ouders is op de vraag om een klankbordgroep 

weinig respons gekomen. Daarom hebben we bedacht dat we over genoemde punten eerst in 

ons team zullen spreken, we maken ook een nieuw schoolplan en nieuwe schoolgids waarin we 

zaken nader zullen belichten. Met de MR bespreken we de voortgang en inhoud van deze 

documenten en ook bedenken we in hoeverre een thema geschikt zou kunnen zijn voor een 

inhoudelijke ouderavond. 
 

Heeft u vragen of aandachtspunten? 

U kunt terecht bij de directeur (avanbenthem@dacostasoest.nl) en bij de MR (zie onder).  

Bij beiden kunt u ook binnenlopen; bij het aan- of uitgaan van de school of op de spreekuren 

van de MR. 

 

Nieuw schoolplan 
Begin april was er een bijeenkomst met ons bestuur, directeuren van de diverse scholen en 

een afvaardiging van leerkrachten en MR-leden waarin we gediscussieerd hebben over de 

toekomst van ons onderwijs, wat gaat resulteren in een nieuw schoolplan voor 2020-2024. 

De eerste thema;s worden nu vormgegeven, hierover hoort u later meer van ons. De MR en de 

kinderraad zijn gevraagd om mee te denken aan de hand van de volgende vragen: denkt u 

met ons mee? Wanneer u uw input wilt meegeven aan de MR bent u van harte welkom hiertoe! 

- Hoe ziet de school er over 5 jaar uit van binnen en van buiten en waarom? 

- Hoe ziet de leeromgeving eruit, welke dingen gebruiken de kinderen bij het leren en 

waarom? 

- Welke dingen moeten kinderen leren? Welke kennis, welke vaardigheden, welke houding? 

- Wat moeten leerkrachten allemaal goed kunnen? 

- Wat is belangrijk in de samenwerking tussen ouders en school? 

 

Kinderraad 
De kinderraad komt dinsdag aanstaande weer bij elkaar. Zij evalueren de nieuwe 

ontwikkelingen op school en denken mee over de komende schoolplanperiode, vanuit de  

5 vragen die u hierboven kon lezen. Daarnaast zorgen zij mede voor het overmaken van het 

bedrag naar het SOS-kinderdorp dat zij willen steunen. 

 

Medezeggenschapsraad 
Mocht u als ouder vragen hebben over het schoolbeleid, dan kunt u terecht bij de 

oudercontactpersonen van de MR. Dit zijn: Matthijs van den Berg, 035-5881697, 

Merel Valk 06-47783095 en Bastiaan Assink, 06-20210610. De MR is ook via de email te 

bereiken: mr@dacostasoest.nl  
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Hoofdluizen 

Afgelopen week zijn de kinderen gecontroleerd op hoofdluizen. In groep 1+2c en groep 6 zijn 

(oude) neten gevonden. Blijft u controleren?  

Dit was de laatste controle van dit schooljaar. Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar 

nieuwe ouders die willen helpen bij de controles. Het kost per controle maximaal een uurtje 

van uw tijd op dinsdag of woensdagochtend na de vakanties om 8.30 uur. U kunt zich 

aanmelden bij de leerkracht of bij juf Frieda. 

 

Voorlezen, wie is er niet groot mee geworden. 
Sinds enige tijd is het mogelijk om je te laten voorlezen met de LuisterBieb. Geniet van de 

beste luisterboeken, waar en wanneer jij dat wilt. Met een uitgebreide selectie bestsellers van 

bekende auteurs. Je downloadt eenmalig een luisterboek, waarna je het altijd en overal kunt 

beluisteren zonder internet. De LuisterBieb-app bevat rechtenvrije boeken in allerlei genres. 

Ook voor kinderen veel keuze. 

 

Wie wat wanneer? 

● Donderdag 16 mei: groep 8 - AV-dag 

● Vrijdag 17 mei: gebedsgroep 

● Dinsdag 28 mei: groep 5 en 6 - Sporen in het land (buitenlocatie) 

● Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: hemelvaart 

● Maandag 3 juni: groep 7 - slootles (buitenlocatie) 

● Maandag 3 t/m donderdag 6 juni: Avondvierdaagse 

● Woensdag 5 juni: groep 1 t/m 3 - juffendag 

● Vrijdag 7 juni: groep 7 en 8 Doodle 3D 

 

Het volgende Schoolbord 
Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 24 mei. Kopij inleveren kunt u tot uiterlijk 

woensdag 22 mei. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het team van de Da Costaschool 
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