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Agenda 
ma 7 t/m vr 11 februari : eindadviesgesprekken groepen 8  
wo 16 februari : schoonmaakmiddag groepen 1 en 2, 13.00-15.00 uur 
do 17 en vr 18 februari : studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 
ma 21 t/m vr 25 februari  : krokusvakantie 
ma 28 februari en di 1 maart : studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 
ma 28 februari : intekenen voortgangsgesprekken groepen 1 
ma 28 februari : intekenen rapportgesprekken groepen 2 t/m 7 
vr 4 maart : rapport groepen 2 t/m 7 
ma 7 t/m vr 18 maart : voortgangsgesprekken groepen 1 
ma 7 t/m vr 18 maart : rapportgesprekken groepen 2 t/m 7 
vr 15 t/m ma 18 april : paasvakantie 
wo 20 t/m vr 22 april : eindtoets groepen 8 
ma 25 april t/m vr 6 mei : meivakantie 

 
 

Tevredenheidonderzoek ouders, medewerkers en leerlingen 
In de maanden oktober en november hebben we een tevredenheidsonderzoek afgenomen 
onder leerlingen, medewerkers en ouders. Dit hebben we laten uitvoeren door DUO, een 
extern onderzoeksbureau dat al meerdere jaren voor onze stichting deze onderzoeken doet. 
Het tevredenheidsonderzoek is input voor ons schoolplan, veranderplan en jaarplan en wordt 
besproken met de medezeggenschapsraad, het team en de leerlingenraad. 
 
Het doel is dat we met dit onderzoek ons onderwijs en de onderwijsomgeving kunnen 
verbeteren of aanpassen. De rapportage geeft ons een beeld over hoe de drie ondervraagde 
groepen (ouders, medewerkers en leerlingen) kijken naar de school. Dat is in het onderzoek 
uitgezet in de volgende thema’s: voorzieningen, het onderwijs, de sociale veiligheid, de sfeer, 
de leerkracht, praktische vaardigheden, samenwerking, het aanbod, de gesprekkencyclus, de 
communicatie, de directeur en het team. De onderzoeken verschillen in vraagstelling, passend  
bij de doelgroep.  
 
Het tevredenheidsonderzoek maakt deel uit van onze verantwoording. In dit onderzoek zitten 
een aantal wettelijke verplichtingen, namelijk de frequentie van de afname, maar ook de 
inhoud. Zo is het van belang om jaarlijks de sociale veiligheid te meten onder de leerlingen 
van groep 6 tot en met 8. Het is een bewuste keuze van onze school het 
tevredenheidsonderzoek ook af te nemen bij onze groepen 5. We krijgen hierdoor een nog 
breder beeld van hoe de sociale veiligheid door leerlingen wordt ervaren. 
 
De respons: 

• Van de 488 ouderparen hebben er 159 het onderzoek ingevuld. Dat is een percentage 
van 33%. 

• Van de 46 medewerkers hebben er 32 het onderzoek ingevuld. Dat is een percentage 
van 70 %. 
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• Van de leerlingen 309 leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hebben er 306 het 
onderzoek ingevuld. Dat is afgerond 100% 
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Leerlingen 
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Factsheets 
 
De factsheets van de onderzoeken onder ouders en leerlingen staan vanaf morgen op onze 
website. We zien over het algemeen een grote mate van tevredenheid over hoe het gaat. We 
zien verschillen in beleving tussen ouders, medewerkers en leerlingen, maar ook zien we 
overeenkomsten. We merken ook op dat een aantal thema’s wordt aangehaald, waar wij nu al 
mee bezig zijn om die te verbeteren. Het is nog iets te vroeg om terug te koppelen op wat de 
vertaling gaat worden van deze bevindingen. Dat zal komend schooljaar in ons veranderplan 
worden opgenomen en voorgelegd worden aan de medezeggenschapsraad.  
 

Nieuw tarief tussenschoolse opvang vanaf januari 2022 
(ingezonden bericht) 
In samenspraak met school hebben wij besloten om het tarief voor de tussenschoolse opvang 
(TSO) te verlagen. We zijn tot dit besluit gekomen, omdat we een verandering in de 
organisatie hebben aangebracht. 
 
In de eerdere organisatie hadden we voor elke klas een vrijwilliger of pedagogisch 
medewerker. Vooral tijdens de coronatijd merkten we dat dat niet meer haalbaar was. In 
overleg met school zijn we ertoe overgegaan dat de groepsleerkracht een half uur van de 
lunchpauze voor zijn rekening neemt. In dat half uur eet de leerkracht met de kinderen of gaat 
met hen naar buiten. Het andere half uur neemt Solidoe voor zijn rekening. Dat maakt dat de 
TSO-medewerker met twee verschillende groepen aan de slag kan. De eerste groep van 
12.00-12.30 uur en de tweede groep van 12.30-13.00 uur. We maken in deze nieuwe opzet 
ook meer gebruik van pedagogisch medewerkers, die voor veel kinderen bekend zijn, omdat 
ze ook werkzaam zijn bij de BSO Legmeer. 
 
Vanaf januari 2022 hanteren we het volgende tarief: 

• Er geldt een tarief van € 1,60 indien men langer dan 7 dagen vóór de ingangsdatum, 
de af te nemen TSO-dagen in de TSO-portal aangeeft. 

• Er  geldt een tarief van € 1,80 per keer indien men korter dan 7 dagen vóór de 
ingangsdatum, de af te nemen TSO-dagen in de TSO-portal aangeeft. 

In dit tarief zijn de administratieve afhandeling, de coördinatie, de inhoudelijke ondersteuning 
van de TSO-medewerkers en TSO-coördinator opgenomen. De ouderbijdrage wordt door 
Solidoe per maand achteraf geïnd. 
Solidoe Kinderopvang, www.solidoe.nl 
 

https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/ETjD4ud9EBJOiRBLGDc8R2sBxgY2Pv6k56T_0YJl6PSvRw?e=aKeq7r
https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EcCnP8KHZLBBkiftcAnCIdcBPuqDbo4EEJnDHSnM25l7iQ?e=qLKiBi
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