
   

Sterrenboognieuws 9 januari 2020 

 
Open dag 
Op maandag 27 januari houden wij onze jaarlijkse open dag. Deze dag staat onze school open voor 
ouders waarvan hun zoon of dochter in de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 vier jaar 
wordt.  
Mocht u ouders kennen die kinderen in deze leeftijd hebben wilt u hen er op attenderen door dit 
bericht te delen? 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 
 
Staking 
Zoals u waarschijnlijk via de media al heeft vernomen, is men in het onderwijs voornemens om te 
gaan staken op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020. Er is door eerdere acties al veel veranderd. 
Toch blijven structurele investeringen achter en loopt het lerarentekort op. Daar gaat de 
stakingsoproep van de bonden over. Het primair onderwijs moet een aantrekkelijke sector worden 
om in te werken: met normale werkdruk en passende salarissen.  
 
Wel of niet staken is een individueel recht. Dat betekent dat het bestuur of de schooldirectie daarin 
niet kan of wil sturen. De meerderheid van onze teamleden heeft aangegeven te willen staken, de 
school zal dan ook twee dagen dicht zijn.  
 
 
 
 
Luizencontrole 
Bij de luizencontrole van afgelopen dinsdag bleek dat we helaas niet luisvrij zijn. Op dinsdag 21 
januari is er een her controle voor de groepen groep 5, groep 7 en groep 8. 
 
 
Opslag 
Wij hebben een twintigtal leerlingensetjes in een opslag staan. Helaas moeten we uit deze opslag.  
Heeft of weet iemand een opslagplek voor deze setjes? Mocht u iets weten graag een berichtje naar 
Marie-José m.koster@keender.nl  
 
 
Veiligheidsbeleving 
Onze school maakt dit schooljaar gebruik van de Veiligheidsmonitor (onderdeel van Praktikon) om 

de sociale veiligheid op school in kaart te brengen. De Veiligheidsmonitor vraagt aan leerlingen uit 

groep 7 en 8 (soms ook groep 6) onder andere hoe veilig zij zich op school voelen, of ze nare 

dingen hebben meegemaakt op school, en of ze het fijn vinden op school. Dit zijn gegevens die 

scholen elk jaar volgens de wet ‘Sociale veiligheid op school’ moeten verzamelen.  

Leerlingen vullen de vragenlijsten in op school, tijdens schooltijd. Per klas is er een inlogcode, die 

voor alle leerlingen hetzelfde is. De onderzoekers kunnen op geen enkele wijze zien welke leerling 

welke vragenlijst heeft ingevuld, er wordt niet bijgehouden welke leerling achter de computer 

plaatsneemt. Ook een docent die voor supervisie aanwezig is, heeft geen inzicht in de 

antwoorden die de leerlingen geven.   
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Wij willen ook u als ouders, vragen om mee te doen. U krijgt via de mail een uitnodiging met 

daarin een link om de vragenlijst in te vullen. De hiervoor verzamelde e-mailadressen worden 

alleen gebruikt voor het verzenden van de uitnodiging. Na het verzenden van de uitnodiging en 

één herinnering worden alle e-mailadressen weer verwijderd. Er wordt geen koppeling gemaakt 

en bewaard tussen het e-mailadres en de ingevulde vragenlijst.  

U kunt in de vragenlijst aangeven wat u van de sociale veiligheid op school vindt, of uw kind 

vervelende dingen heeft meegemaakt, en of er dingen beter kunnen. Personeelsleden geven aan 

of er op school gedragsregels zijn en hoe die worden samengesteld, maar ook hoe veilig zij 

zichzelf voelen, en of zij nare ervaringen hebben. De leiding vult in hoe op school de veiligheid 

wordt aangepakt en of er incidenten zijn geweest. 

Nadat iedereen de Veiligheidsmonitor heeft ingevuld ontvangt de school een rapport, waarin de 

uitkomsten overkoepelend worden teruggekoppeld. De antwoorden van alle leerlingen worden 

bij elkaar opgeteld, net als van alle ouders, personeelsleden en leidinggevenden. Op deze manier 

zorgt Praktikon ervoor dat alles anoniem blijft. 

Praktikon is aangesloten bij het Privacyconvenant onderwijs, www.privacyconvenant.nl. Dit is een 

initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de brancheorganisaties GEU, VDOD en KBb-E, 

om ervoor te zorgen dat scholen en aanbieders van digitale onderwijsmiddelen goede afspraken 

met elkaar kunnen maken om de privacy van leerlingen en andere personen in het onderwijs 

goed te beschermen. 

 

Tekenwedstrijd Sjors Sportief en creatief: stem nu! 
 

De kinderen van groep 6 hebben een ontwerp gemaakt voor de voorkant 
van het boekje Sjors Sportief en Creatief van de gemeente Berkelland.  
Jenskes tekening is gekozen als beste van onze school en doet mee aan de 

gemeentelijke verkiezing!  

Als haar tekening de meeste stemmen krijgt, komt haar tekening ook echt op 

het boekje te staan. Momenteel staat ze op de tweede plaats, maar als jullie nu 

ook allemaal op haar tekening stemmen, kan ze nog eerste worden! 

Stemmen kan t/m maandag 13 januari via de volgende link: 

https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=92

 

Data op een rij 

16 jan:                          Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij. 

21 jan:    Luizencontrole voor groep 5, 7 en 8 

27 jan:                          Open dag nieuwe leerlingen 

11 en 13 febr                                 definitief advies gesprekken groep 8 

18 febr:    Studiedag leerlingen vrij. 

21 febr:    Carnaval 

24 t/m 28 febr:   Voorjaarsvakantie 
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