
 

 

Nieuwsbrief juni 2017 
 

Juni 2017 Juli 2017 
5 2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij) 7 BBQ avond 17-20 uur 

7 Schoolreisje 10 Zwemmen gr 5/6 12.30-13.30 uur 

12 Informatieavond Veilig leren lezen 
Ouders groep 2; info volgt 

11 Musical groep 8 

13 OR bijeenkomst 13 Alfrinkjournaal 

14 t/m 
16 

Kamp groep 8 14 Laatste schooldag 

15 en 
16 

Groep 1 t/m 4 vrij 17  Zomervakantie t/m 25 aug 

17 Jasondag   

19 Zwemmen gr 5 en 6 12.30 – 13.30 uur   

20 Techniekochtend gr 8   

20 Presentatieavond schooljaar 17-18    

23 Studiedag (alle leerlingen vrij)   

27 Techniekochtend gr 7   

28 Kennismakingsdag Staring & AOC   

29 Alfrinkjournaal   

30 Rapport   

 
 
 
Vrije dagen 
Groep 1 t/m 4 heeft in de maand juni wat extra vrije dagen ten opzichte van de overige groepen. Dit heeft 
te maken met het aantal onderwijsuren voor de groepen en het kamp van groep 8. In combinatie met de 
vrijdagen van Hemelvaart, Pinksteren en een studiedag zijn dit veel momenten kort op elkaar. Volgend 
schooljaar gaan we kijken of we dit anders kunnen verdelen.  
 
 
Audit 16 mei jl. 
De school heeft dinsdag 16 mei jl. een bezoek gehad van een auditteam van stichting Keender. Dit bezoek is 
te vergelijken met een inspectie bezoek. Het audit team, twee audit experts en een directeur en intern 
begeleider van twee andere Keender scholen, hebben een documenten analyse gedaan, gekeken naar de 
opbrengsten en ontwikkelingen van de school en zijn in gesprek gegaan met ouders, kinderen en 
leerkrachten. Daarnaast zijn de lessen bezocht en is er gekeken naar het didactisch handelen van de 
leerkrachten. Een intensieve en spannende dag voor het team.  
 
Aan het einde van de dag zijn de resultaten en bevindingen direct met het team gedeeld.  
 
Het team heeft een groot compliment gekregen van het audit team en wij mogen zeer trots zijn op de 
resultaten.  
Bij het algemene schoolbeeld kwamen de volgende punten naar voren: 
 
- prettige omgeving voor de kinderen 
- betrokken team 
- ouders en leerlingen positief 
- positieve flow 
- forse ontwikkeling ten opzichte van enkele jaren geleden 
 
Een geweldige opbrengst. Natuurlijk zijn er ook ontwikkelpunten. Binnenkort ontvangen wij het volledige 
verslag van de audit. Ook deze gaan we intern en met de MR bespreken. Ouders ontvangen een 
terugkoppeling.  
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Vanuit de MR: 

Aan het einde van dit schooljaar zal mevr. Constance Roos-Okx onze MR verlaten. Hierdoor ontstaat er 

een vacature die we graag door een nieuwe ouder zien ingevuld. Hiervoor vragen wij jullie aandacht!   

 

Als ouder lid worden van onze  medezeggeschapsraad wat houdt dit precies in? 

- samen met een andere ouder en 2 leerkrachten vergadert u ong. om de zes weken op school. 

- in deze vergaderingen denkt u samen met de directie mee over beleidszaken aangaande de school. 

 

Onze MR is dus op zoek naar een enthousiaste ouder die graag een positieve bijdrage wil leveren aan de 

Kard. Alfrinkschool.  

 

Bent u de persoon die deze uitdaging aan wilt gaan?  Dan willen wij u verzoeken uw kandidaatstelling via 

mail bij de voorzitter van onze MR kenbaar te maken.  

m.kleinsman@alfrinkneede.nl 

 

Met vriendelijke groeten, 

Richard Grevelink, Constance Roos-Okx, Stephanie Geldof en Martine Tiehuis-Kleinsman 

  
Oude dvd’s 
Heeft u nog oude dvd hoesjes liggen? Wij willen deze graag gebruiken als wisbordje. U kunt deze hoesjes 
inleveren bij juf Martine (groep 3/4) Alvast bedankt! 
 
 

Papiercontainer  
4 juli staat de papiercontainer weer op de parkeerplaats. Helpt u weer mee om deze goed te vullen? Alvast 
dank. 
 
 
Kamp groep 8 
Van 14 t/m 16 juni gaan de kinderen van groep 8 op kamp 
naar Beusink in Lievelde.  
Juf Ellen, juf Laura en juf Anne gaan mee met de groep. 
Natuurlijk komen bijna alle juffen en meesters ook nog even 
langs tijdens de bonte avond. We hebben een programma 
gemaakt met veel leuke activiteiten.  
Het belooft weer een mooi kamp te worden.  
 
 
 
Avondvierdaagse 
Via deze weg willen we de oudervereniging en alle overige ouders die hebben geholpen tijdens de 
avondvierdaagse hartelijk bedanken voor hun inzetten en betrokkenheid. We kijken terug op een mooie 
editie met meer dan 110 kinderen die vanuit onze school hebben meegelopen.  
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Resonansavond 
23 mei is er een eerste bijeenkomst van de resonansgroep geweest. Een vertegenwoordiging van ouders 
van onze school hebben tijdens deze avond samen met directie gesproken over de onderwijs 
ontwikkelingen op onze school nu en in de toekomst. De resonansgroep was positief over de 
ontwikkelingen die zijn ingezet. Ook hebben we nog mooie tips meegekregen.  bedankt voor alle input!  
 
 
Presentatieavond 20 juni 
Dinsdag 20 juni is er een presentatieavond voor alle huidige en toekomstige ouders.  
Tijdens deze avond blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het nieuwe schooljaar.  
We presenteren de ontwikkelingen op onze school, de groepsindeling en de formatie. Naderhand is er de 
mogelijkheid om kennis te maken met de leerkrachten in de groepen en daar eventuele vragen te stellen.  
 
Het programma ziet er globaal als volgt uit;  
 
19.00 – 19.45  start met koffie/ thee voor huidige ouders groep 2. Uitleg over het leesonderwijs in gr 3. 
19.45 – 20.00  inloop overige ouders met koffie/ thee 
20.00 – 21.00  presentatie terugblik 16-17 en vooruitblik 17-18 
21.00     afsluiting + kennismaking in de groepen 
 
Locatie; lokaal groep 4/5 
 
 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wanneer uw zoon of dochter volgend schooljaar (2017-2018) 4 jaar 
wordt en dus naar school kan en mag, vragen wij u uw kind zo spoedig 
aan te melden (ook broertjes en zusjes). Hiervoor kunt u een afspraak 
maken per mail: directie@alfrinkneede.nl of direct bij Ruud Leuverink. 
Dit in verband met onze planning voor volgend schooljaar. Wellicht 
kunt u deze informatie ook melden bij buren/ kennissen en familie die 
van plan zijn hun zoon of dochter bij ons aan te melden of op zoek zijn 
naar een leuke e n goede school. Nieuwe ouders mogen altijd contact 
met ons opnemen voor een kennismaking.  
 
 
 
Bijlagen 

- Sponsoren gezocht! 
- Pinksterkindernevendienst 
- Jasondag 
- Brief resultaten tevredenheidsonderzoek 
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Sponsoren gezocht; helpt u mee?! 
Met dank aan Maykel Welmerink, vader van Lynn (gr 1),  kregen wij de mogelijkheid voor een flink 
gereduceerde prijs een speeltoestel aan te schaffen. In goede staat en gekeurd. Deze kans kunnen we niet 
laten liggen, maar om het project compleet te maken zoeken we nog wel wat financiële steun voor het 
plaatsen van het toestel. Het gaat hier voornamelijk om het aanpassen van de bestrating, de 
valondergrond, materialen en gebruik werktuig. Alles bij elkaar komt dit op zo’n 4000 euro. Wilt u of uw 
bedrijf een bijdrage leveren aan het speelplezier van de kinderen van de Alfrink? Dan is uw financiële steun 
of materiele steun van harte welkom. Als tegenprestatie vermelden wij dit natuurlijk in onze nieuwsbrief en 
op de website/ facebook en plaatsen we uw logo op ons nieuwe sponsoren bord welke een prominente 
plaats krijgt in de hal van de school.  
 
Het plaatsen zelf willen we graag doen in de zomervakantie met de nodige ‘ouder- man/vrouwkracht’. We 
maken er dan een leuke dag(en) van. Een datum hiervoor volgt.  
 

 
 

 
PINKSTERKINDERNEVENDIENST! 
Komen jullie ook? 
 
Beste Jongens en Meisjes. 
Op Zondag 4 Juni is het Pinksteren. 
We vieren dan dat Jezus na zijn Hemelvaart de apostelen  Zijn Geest stuurt 
vol wijsheid en kracht. 
Dit word ook in de kerkdienst gevierd. 
Jullie zijn welkom om 10.30u in de RK. Kerk van Neede. 
Neem je  broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee. 
Dan gaan we er een mooie viering van maken. 
 
Net als in de viering van Pasen willen we samen met jullie weer naar het Achterhuis gaan voor de 
kindernevendienst. 
We gaan het verhaal van Jezus samen 
verder lezen want na Pasen is er nog veel 
met Jezus gebeurd. 
Verder gaan we samen een spel spelen en 
praten over het pinksterverhaal. 
Komen jullie ook?  

 
Simone Meijerink 
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Neede, 29 mei 2017 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Afgelopen februari heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder ouders, leerlingen van de bovenbouw 

en het team. Dit onderzoek was uitgezet op alle scholen binnen Keender.  

Inmiddels hebben wij de resultaten binnen en zijn deze besproken met het team en de MR. De vervolgstap is om deze 

resultaten voor te leggen aan de ouders. 

 

Respons en interpretatie  

61% van de ouders heeft de enquête ingevuld. We willen de ouders bedanken voor de tijd die ze hebben genomen 

voor het invullen van het onderzoek. Het invullen riep soms vragen op. Deze vragen hebben wij meegenomen in de 

feedback richting de organisatie die de enquête heeft uitgezet.  

De resultaten hebben we inmiddels geanalyseerd.  

 

Resultaten  

Het onderzoek toont aan dat ouders over het algemeen tevreden zijn over onze school. Dit is terug te zien in de 

onderstaande tabel. U ziet de score van onze school per onderwerp (gemiddelde),  het landelijk gemiddelde van het 

onderwerp (benchmark PO),  de afwijking ten opzichte van dit landelijk gemiddelde en de verdeling in percentage 

tevreden en ontevreden ouders per onderwerp. 
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De hierboven genoemde onderwerpen zijn in het onderzoek uitgesplitst in deelonderwerpen. In de bovenste tabel 
staat de best scorende deelonderwerpen en in de onderste staan de minst scorende deelonderwerpen.  
 

 
 

Ontwikkelpunten 

We zijn zeer trots op het resultaat maar wij willen ons ook voortdurend blijven verbeteren. Vooral de onderwerpen 

die betrekking hebben op het handelen van de leerkrachten scoren goed. Een mooi compliment naar het team. De 

ontwikkelpunten nemen wij mee in de schoolontwikkeling voor de komende schooljaren. 

 

Het onderwijs 

De vragen die betrekking hadden op het aantal leerlingen in de groep scoren laag. Dit beeld is ook landelijk terug te 

zien en heeft ook de nodige aandacht in de media. Ook op onze school proberen wij steeds te kijken naar de groepen, 

wat past bij de populatie van die groepen en wat (financieel) haalbaar is. Het aantal leerlingen in een groep en 

daarmee ook het aantal groepen wordt bepaald door de bekostiging die een school binnen krijgt aan de hand van het 

totaal aantal schoolleerlingen.  

 

Voorzieningen  

De school reserveert jaarlijks een bedrag voor onderhoud voor het gebouw. Over het algemeen is dit niet voldoende 

om het gebouw goed te kunnen onderhouden en dient onderhoud in fases te gebeuren. Het uitgangspunt hierbij is 

ook dat het grootste gedeelte van het budget ten goede moet komen aan het onderwijs en dus de kinderen.  

 

Begeleiding en algemene ontwikkeling; aandacht voor talenten 

Door de komst van passend onderwijs is het voor een school voortdurend een uitdaging om goed aan te sluiten bij de 

ontwikkeling van een kind. Het ontbreken van een plusklas en extra hulp in de groep dragen hier nu niet aan bij. Voor 

volgend schooljaar zijn we in gesprek, met o.a. het samenwerkingsverband, om weer een goed aanbod te creëren voor 

de kinderen die wat meer kunnen. Daarnaast zijn we in de klassen bezig met het doorontwikkeling van ons aanbod. De 

score uit het onderzoek is dan ook zeer herkenbaar en verdient onze aandacht in de schoolontwikkeling voor de 

komende jaren.  

 



 
Leerling tevredenheidsonderzoek 

Naast een oudervragenlijst en een medewerkersvragenlijst hebben de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 ook een 

vragenlijst ingevuld. In veel gevallen is de uitslag overeenkomstig met die van de ouders. Onderstaand een algemeen 

overzicht, met daaronder de best scorende punten en minst scorende punten.  

 

 

Samenvattend kunnen we trots zijn op de resultaten van dit onderzoek.  We zijn in veel gevallen reeds de juiste weg 

ingeslagen met schoolontwikkeling van de Kardinaal Alfrinkschool. Ouders mogen van ons verwachten dat we hier 

zeker mee verder gaan en bovenstaande punten meenemen.  
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Mocht u nog vragen hebben over de tevredenheidsonderzoeken of over deze terugkoppeling, dan horen wij dit graag.  

 

Mede namens het team, MR en OR, 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Leuverink 
Directeur 
 
Kard. Alfrinkschool 
Koordsteeg 11 
7161 WP Neede 
0545 292686 
directie@alfrinkneede.nl  
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