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“Tevredenheidsenquêtes 

zijn een waardevol  

instrument voor onze 

school.  

Uw input is belangrijk!” 
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OUDERRAADPLEGING ANDERE SCHOOLTIJDEN 

 

Op 8 oktober was de informatieavond voor ouders over ‘andere schooltijden’. 

Tijdens deze avond bent u geïnformeerd over de verschillende modellen en de keuzes 

die gemaakt kunnen worden. Wat volgt is een ouderraadpleging. Dit gaat door middel 

van een digitale enquête die speciaal voor ons op maat gemaakt is. De school krijgt, 

dankzij de rapportage die hieruit volgt, een duidelijk beeld van de wensen en be-

hoeften van ouders/verzorgers. U ontvangt binnenkort (waarschijnlijk de week na de 

herfstvakantie) een uitnodiging per mail. 

 

TEVREDENHEIDSENQUÊTES 

 

Oudertevredenheid 

Begin november ontvangt u een mail met hierin de vraag om mee te doen met de 

digitale oudertevredenheidsenquête van schooljaar 2018-2019. Wij hopen dat u een 

moment kunt vrijmaken om de vragen te beantwoorden. Hoe meer respons, hoe be-

ter wij de uitkomst kunnen interpreteren. Het doel van de enquête is om de tevreden-

heid onder ouders te peilen. We gebruiken de uitkomsten om ons onderwijs nog be-

ter te maken. Hiervoor hebben wij uw input nodig.  

 

Leerlingtevredenheid 

Onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8 nemen we ook een enquête af. Deze gaat 

over de tevredenheid van de leerlingen op onze school. De enquête geeft een beeld 

hoe de leerlingen de school zien. Wat doen we goed en wat kan beter? In de vragen-

lijst wordt ook de sociale veiligheid van de leerlingen gemeten. We krijgen met deze 

vragen input voor het rapport ‘Schoolklimaat en veiligheid’. Beiden geven ons de mo-

gelijkheid ons onderwijs nog beter in te richten. Doel is om alle leerlingen een fijne 

plek te geven, waar ze goed tot leren komen. De digitale enquête wordt op school, in 

de eigen groep, afgenomen. 

 

Medewerkertevredenheid 

Ook onder de medewerkers van onze school wordt een enquête afgenomen. Hoe zien 

zij de school? Wat gaat er goed en wat kan beter? De drie vragenlijsten bij elkaar ge-

ven zo een mooi beeld van de school.  
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KINDERCOMMISSIE 

 

In een vorig mededelingenblad stelden drie leden zich al aan u voor. Inmiddels is er een zesde lid bijgekomen: Sil.  

Hieronder stellen de overige drie leden zich aan u voor.  

Even voorstellen: 

Ik heet Ruben, ik ben 10 jaar oud, ik zit in de kindercommissie, omdat ik vriend was van Mats en Nick. 

Naam: Eltjo. Groep: 8. Mijn doel is een groener schoolplein te regelen. 

Naam: Sil. Groep : 8. Ik ben gekozen omdat ik nog kan leren kort antwoord te geven en ik ben creatief. 

 

 

OUDERCOMMISSIE 

 

De oudercommissie (OC) heeft op 2 oktober voor de eerste keer vergaderd dit schooljaar. Karin Wijlens is vanaf dit schooljaar 

namens de teamleden aanwezig bij de vergaderingen. De overige leden van de oudercommissie kunt u terugvinden op onze web-

site. Hier leest u ook waar de OC zich mee bezighoudt. De activiteiten waar de OC-leden dit schooljaar bij betrokken zijn: Sinter-

klaas / Kerstmis / Open Huis / Schminkfeest / Pasen / Koningsspelen / Schoolreisje / Avondvierdaagse / Musical. 

Lijkt het u leuk om bij de OC aan te sluiten, dan kunt u contact opnemen met één van de leden. Een keer een vergadering bijwo-

nen is altijd mogelijk.  

KINDERBOEKENMARKT 

 

Op vrijdag 19 oktober organiseren wij een boekenmarkt op school. Alle kinderen mogen die dag hun  

oude, gelezen boeken, stripboeken verkopen. Hiermee proberen we het lezen te stimuleren en leren we 

de kinderen met geld om te gaan. U heeft hierover vorige week een brief ontvangen per mail. 

 

Nog even in het kort: De kinderen mogen die dag een aantal boeken meenemen naar school met daarop een prijs vermeld (sticker of 

papiertje). U bepaalt samen met uw kind wat hij/zij voor elk boek wil vragen, met een maximum van 2 euro per boek. Daarnaast zor-

gen de kinderen zelf voor een kleedje en een bakje voor het (wissel)geld. De opbrengst is voor het kind.  

 

De boekenmarkt is van 10.30 tot 11.45 uur en  

u bent als ouder (opa en oma, enz.) van harte 

welkom. Zeker in de lagere groepen wordt uw 

hulp/aanwezigheid op prijs gesteld.  

 

Vrijdag 19 oktober van 10.30-11.45 uur. 

 

 

 

JUBILEUM 

 

Vorige week vierden wij dat juf Karin Wijlens 25 jaar in dienst is van het onderwijs én 25 jaar in dienst van Montessorischool Haaksbergen. 

Een mooi moment waar wij, samen met Karin, heel trots op zijn. Karin is in het zonnetje gezet door de kinderen, de teamleden en het be-

stuur. We hebben haar bedankt voor haar inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren. Alle leerlingen hebben een herinnering aan juf Karin 

opgeschreven. Deze herinneringen zijn gebundeld in een boekje en aan haar gegeven. Op de foto’s kunt u zien hoe Karin, totaal verrast, alle 

aandacht in ontvangst neemt. Wij wensen Karin een waardevol lustrumjaar en nog vele mooie jaren in het onderwijs. 



NIEUWS UIT GROEP 5/6 

Gouden weken 

De eerste weken noemen we op school de gouden weken, weken waarin we werken 

aan de groepsvorming. In de KiVa-lessen besteden we veel aandacht aan bijvoorbeeld 

wat onze groep tot een fijne groep maakt. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich 

prettig voelt in de groep? Daarbij hoort ook samenwerken. Hoe werk je samen? Hier-

over maken we afspraken met elkaar. Samenwerken doe je niet alleen in de school, ook 

tijdens de gymlessen in de sporthal komen de lessen van KiVa goed van pas. 

 

Kosmisch onderwijs 

In de kosmische lessen van DaVinci leren we veel over Egypte. We hebben in twee groe-

pen een blockposter gemaakt. Dit is een puzzel van A4tjes die samen een afbeelding 

vormen van het leven in het oude Egypte. Toen de puzzel gelegd was, moesten de kin-

deren samen bespreken welke kleuren en materialen ze gingen gebruiken om de afbeel-

ding in te kleuren. Het eindresultaat hangt in de klas. 

Er zijn ook kinderen die een piramide hebben gebouwd, dat was nog niet zo eenvoudig. 

Ze bleken er veel stenen voor nodig te hebben.  

 

Zien en Doen 

Groep 6 heeft meegedaan aan het project “Zien en Doen”. Daarbij hebben de leerlingen 

eerst een bezoekje aan een galerie gebracht. De kunstwerken werden bekeken en inspi-

ratie opgedaan om later zelf een kunstwerk te maken. Een week later gingen de kin-

deren naar theater De Kappen om te knutselen onder leiding van twee kunstenaressen. 

Onder hun inspirerende leiding zijn mooie werkstukjes gemaakt. Deze zijn bij theater De 

Kappen tentoongesteld.  

 

 

Jubileum 

Vrijdagmiddag 5 oktober hebben we met elkaar de klas versierd en tasjes gevouwen.  

Dit deden we ter ere van Karins jubileum, zij is al 25 jaar in het onderwijs werkzaam. 

Karin houdt van tassen en schijnt er héél veel te hebben, vandaar dat we de klas heb-

ben versierd met tassen. 

 

 



Kalender oktober/november 

 

15 oktober    Informatieavond groep 8 voortgezet onderwijs 

19 oktober    Afsluiting Kinderboekenweek 

22-26 oktober  Herfstvakantie 

November    Oudertevredenheidsenquête 

7 november    Oudercommissievergadering 

17 november    Intocht Sinterklaas 

19 november   Studiedag, alle leerlingen vrij 

21 november   10-minutengesprekken groep 1 t/m 7 

22 november   Medezeggenschapsraadvergadering 

23 november   Adviesgesprekken groep 8 

 

De jaarkalender staat op onze website en op de SchoolApp. 

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

Contact  

Montessorischool Haaksbergen 

Weertseriet 19 

7481 BC  Haaksbergen 

 

Telefoon: 053-5724076 

E-mail: directie@montessorihb.nl  

 

Postadres: 

Postbus 30 

7480 AA  Haaksbergen 

 

Website: 

www.montessorihb.nl 


