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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
ma 18 t/m vr 22 oktober : herfstvakantie 
ma 25 t/m vr 29 oktober : ouders mogen hun kind(eren) in de klas brengen 
di 2 november : jaarvergadering oudervereniging, 20.00 uur 
di 9 t/m do 11 november : voortgangsgesprekken 
 
 
 

Je kind in de klas brengen 
Zoals wij u vorige week al lieten weten, mogen ouders van de groepen 2 tot en met 8 na 
iedere schoolvakantie één week lang hun kind(eren) ‘s ochtends in de klas brengen. Na deze 
week nemen zij weer buiten afscheid. Na de herfstvakantie is het zo ver. Wij vinden het fijn u 
weer in de school te zien! 
 

Wij zijn benieuwd naar uw mening 
Binnenkort gaat er weer een oudertevredenheidsonderzoek van start gaat. Het onderzoek 
vindt plaats onder alle ouders van onze school. Met dit onderzoek willen we een goed beeld 
krijgen van wat u van de school van uw kind(eren) vindt. De uitkomsten zullen we gebruiken 
om de school verder te verbeteren.  
 

 
 
Werkwijze  
U krijgt in de week van 1 november 2021 van DUO Onderwijsonderzoek & Advies per e-mail 
een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Per gezin ontvangt één ouder de 
uitnodiging, met uitzondering van gescheiden ouders. In deze e-mail vindt u een link waarmee 
u automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de 
vragenlijst kost circa 15-20 minuten.  
 
Privacy  
De samenwerking met DUO Onderwijsonderzoek & Advies voldoet aan de AVG die 25 mei 
2018 is ingegaan. We willen benadrukken dat uw gegevens volstrekt anoniem worden 
behandeld. U kunt de vragenlijst dan ook zonder terughoudendheid invullen. Wanneer u meer 
informatie wilt over hoe DUO Onderwijsonderzoek & Advies met de privacy omgaan, verwijzen 
wij u graag naar www.duo-onderwijsonderzoek.nl/privacy/ 
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Resultaten van het onderzoek  
De resultaten van het onderzoek worden met u gedeeld in De Kwikflits zodra wij deze van 
DUO Onderwijsonderzoek & Advies hebben ontvangen.  
 
Vragen  
Heeft u vragen over het onderzoek, dan staat Raoul Hakkenberg van Gaasbeek (de 
projectleider) u graag te woord: 030-2631084 of u kunt een mail sturen naar: to@duo-
onderwijsonderzoek.nl. Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u 
een constructieve bijdrage aan de school van uw kind(eren). Alvast bedankt voor uw 
medewerking! 
 

Leerlingtevredenheidsonderzoek  
Naast een oudertevredenheidsonderzoek wordt na de herfstvakantie ook weer een 
leerlingtevredenheidsonderzoek door DUO Onderwijsonderzoek & Advies uitgevoerd. De 
leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 zullen op school een online vragenlijst invullen, waarbij 
zij kunnen aangeven hoe (on)tevreden zij zijn met (onder andere) het onderwijs, de sociale 
veiligheid en voorzieningen. Met dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen van wat de 
leerlingen vinden van onze school. De uitkomsten zullen we gebruiken om de school verder te 
verbeteren.  
 
Privacy 
DUO Onderwijsonderzoek & Advies waarborgt de privacy van de leerlingen als volgt: 

• De leerkracht/school krijgt de antwoorden van de individuele leerlingen niet te zien. 

• DUO Onderwijsonderzoek & Advies garandeert de privacy van alle leerlingen en zorgt er 
voor dat hun mening niet bij anderen terecht komt. De ingevulde antwoorden in de 
vragenlijst gaan rechtstreeks naar DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het bestand 
met de antwoorden van de leerlingen wordt niet aan de school afgestaan. Bovendien 
zorgt DUO Onderwijsonderzoek & Advies ervoor dat individuele leerlingen in het rapport 
niet herkenbaar zijn. De antwoorden van de leerlingen worden nooit gekoppeld aan de 
naam of andere persoonsgegevens van de leerling.  

• DUO Onderwijsonderzoek & Advies werkt volgens de strikte eisen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  

 
Afmelden 
Wanneer u niet wilt dat uw kind deelneemt aan het leerlingtevredenheidsonderzoek, dan kunt 
u uw kind afmelden door een mail te sturen naar de leerkracht van uw kind. Uw kind zal de 
vragenlijst dan niet invullen. Als u uw kind wilt afmelden ontvangen wij uw reactie graag 
uiterlijk maandag 25 oktober 2021. 
 
Vragen 
Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan staat Raoul Hakkenberg van Gaasbeek (de 
projectleider van DUO Onderwijsonderzoek & Advies) u graag te woord. Hij is bereikbaar via 
het telefoonnummer 030-2631084 of per e-mail: to@duo-onderwijsonderzoek.nl. 
 

Kwink, wat is dat?  
Dit schooljaar zijn wij in alle groepen met de methode KWINK gestart. Dit is een methode voor 
sociaal-emotioneel leren, burgerschap en mediawijsheid. De leerlingen leren hierbij de 
volgende gedragscompetenties. Kort samengevat houden deze gedragscompetenties de 
volgende vaardigheden in: 
 
Besef hebben van jezelf  
•    Kunnen inschatten van je eigen gevoelens  
•    Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht  
•    Een gezond zelfvertrouwen  
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Besef hebben van de ander  
•    Empathie  
•    Perspectief nemen  
•    Verschillen tussen individuen en groepen 
herkennen en waarderen  
•    Sociale signalen kunnen oppakken en 
interpreteren  
Keuzes kunnen maken  
•    Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht 
voor jezelf en de ander  
•    Bijdragen aan een positief klimaat in je school  
•    Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen 
gedrag  
Zelfmanagement  
•    Impulscontrole bij stressvolle situaties  
•    Omgaan met heftige emoties  
•    Doelgericht gedrag  
Relaties kunnen hanteren  
•    Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking  
•    Sociale druk weerstaan  
•    Conflicten oplossen  
  
Vier keer per jaar komt de Koelkastposter, speciaal voor thuis, uit. Hierop is zichtbaar waar op 
dat moment aan gewerkt wordt in de klas. Dit kan een brug vormen naar een gesprek met uw 
kind thuis. U weet zo als ouder waar uw kind het op school over gehad heeft en kunt hier ook 
naar vragen.  Op de koelkastposter staat in een aantal spreekwolkjes het thema van elke les 
kort samengevat. Ook zijn er allerlei ‘apenkoppen’ te vinden met daaronder een emotie die bij 
de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met uw kind over emoties te 
praten.   
 
Onder de kopjes ‘samen bespreken’ staan drie stellingen, hoe wordt hier thuis over 
gedacht?  Omdat sociaal-emotioneel leren meer dan alleen maar praten is, vindt u ook altijd 
een aantal doe-opdrachten op de poster, die passen bij het thema van de lessen. Wij hopen 
dat de Koelkastposter bij kan dragen aan het gesprek thuis.   
 
Op Social Schools  is ook het oudermagazine bijgevoegd. Hierin is van alles te vinden wat u 
verder nog over Kwink of sociaal-emotioneel leren wilt weten; het belang ervan voor de 
ontwikkeling van uw kind, hoe een Kwinkles op school er uitziet, hoe u thuis een bijdrage kunt 
leveren aan het aanleren van cruciale vaardigheden en nog véél meer.   
  

Ingezonden berichten 
Van onze relaties in en rond Uithoorn ontvingen we de volgende informatie. 

• Opvoedspreekuur 
De ouderkindadviseur houdt één keer per maand een online opvoedspreekuur. Lees er 
hier meer over. 
 

• Nieuwsbrief van Emmaüsparochie De Burght 
In Emmaüsparochie De Burght wordt veel voor kinderen georganiseerd. In de 
nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan per 
mail (emmaenus@hotmail.com). 
 

• Nieuwsbrief van Videt 
De nieuwsbrief van Videt leest u hier. 
 

https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EYwKyeNhIwFOraOCiuHj9P0B-srVp8tKJ6mTXBdgEEGThA?e=bmecQy
https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EWA4axbZsZpFlhvZxUBV1y0BrabgKH7JeAUSUDhS3FTaOw?e=dURJgN
https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EQweMyU-ZClPry5ZuqnAaZUBkT08SLgcoRGKcxsMvFRwjQ?e=W6sdrx
mailto:barotten@hotmail.com
https://mailchi.mp/49cc44d4106e/uithoornvoorelkaar-8121353?e=973153f121

