
 
Nieuwsbrief november 2018. 

 

 
 
Welkom! 
 

Dit is alweer de 3
e
 nieuwsbrief van dit schooljaar, met deze keer een bijzondere bijdrage over de tevredenheid 

van ouders over de samenwerking met onze school. 
Veel leesplezier toegewenst. 
 

 
 
Terugblik Schoolfeest 
 

Op vrijdagmiddag 28 september hebben we samen de  verjaardag en de nieuwe naam van onze school gevierd.  
Het was een mooi feest, met woeste sprongen, gezonde hapjes, sporten, spelletjes en gezelligheid.  
Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen met de organisatie. 
 
Speciale dank aan sponsors Albert Heijn Celebesstraat en IJs van Oost, die de traktaties verzorgden! 

 

 

Alvast  alle belangrijke data op een rijtje : 
 

- Do. 01-11:  Groepen 1-2: Herfstwandeling 
- Ma. 05-11:  Informatiebijeenkomst Gehoorzaamheid. 
- Di. 06-11:   Studiedag leerkrachten groepen 1-2, leerlingen van groepen 1-2 VRIJ. 
- Di. 6 t/m do. 08-11:  Unescobezoek uit België 
- Do. 08-11:  VVE-ochtend groepen 1-2, thema Sint Maarten 
- Ma. 12 t/m vr. 16-11 Mondelinge rapportgesprekken voor ouders & kind 
- Ma. 12-11 e.v.:   Schoolfruit en –groente (t/m 19-04-2019) 3X per week. 
- Ma. 19 t/m vr. 23-11 Openbare lessen 
- Do. 29-11  Ouders ontmoeten Ouders 2: Mediawijsheid. 

 



 
 
Nieuws uit de groepen 

De groepen 1-2 hebben op donderdag 1 november een herfstwandeling: 

De kleuterklassen gaan samen met Jay de boswachter een herfstwandeling in het Flevopark maken. We gaan 
mooie herfstbladeren zoeken en verschillende soorten noten en we gaan natuurlijk ook op zoek naar 
paddenstoelen en spinnen! We gaan samen ontdekken wat de herfst allemaal te bieden  heeft. De kinderen 
mogen allemaal een plastic tas meenemen naar school om herfstdingen in te verzamelen. De herfsttafels in de 
klassen beginnen al wat voller te worden. Als jullie mooie blaadjes of noten vinden mogen deze mee naar school 
om op de herfsttafel te leggen. 

Op vrijdag 2 november komen 'de Pretvormers' langs in alle groepen om de liedjes voor de Super Sint Maarten 

optocht te oefenen. 
 
Maandag 5 november beginnen we in alle groepen met blok 2 van de Vreedzame School. 
 
Donderdag 8 november is het weer tijd voor de VVE in de groepen 1-2. Bij de vorige VVE -ochtend zijn bijna alle 

ouders gekomen om een egeltje te kleien. We hopen dat jullie dit keer ook weer tijd vrij kunnen maken, want wat 
was het gezellig!  
Deze keer gaan we samen mooie lampionnen maken voor Sint Maarten. Het is de bedoeling dat jullie samen met 
je kind de lampion maken, maar vooral proberen de kinderen in het knutselen te volgen en te helpen waar nodig.  
 

 
 
Maandag 5 november: Informatiebijeenkomst Gehoorzaamheid 

Op maandag 5 november wordt  er een themabijeenkomst georganiseerd over  gehoorzaamheid en 
ongehoorzaamheid. De bijeenkomst wordt geleid door onze Ouder en Kind Adviseur Dionne Nelson, samen met  
Halima Ikiri. 
 
Locatie:   Ouderkamer van de Balistraat   
Tijd:  09:00 uur. 
 

 
 
Mondelinge rapportgesprekken 
 
In de week van 12 november vinden de mondelinge rapportgesprekken plaats. De gesprekken worden gevoerd 

met ouders én kind; het gaat immers om de ontwikkeling van het kind! 

Inschrijfformulieren komen op de gang bij de groepen te hangen. 

 
Openbare lessen 

 
Van maandag 19 t/m vrijdag 23  november wordt er in iedere groep een openbare les gegeven. U bent van 

harte welkom en zal hiervoor worden uitgenodigd via klasbord. 
 

 
Unesco bezoek 
 
Op 6,7 en 8 november brengt een delegatie  van de Brusselse Unesco school Koekelberg een bezoek aan onze 

school. Meer informatie over het bezoek volgt! 

 
 
 



 
 
 
Schoolfruit en –groente 
In de week van 12 november start het project Schoolfruit en – groente.  

Alle leerlingen van De Indische Buurtschool krijgen 3X per week op school een (gratis) portie fruit of groente 
aangeboden, tot en met 19 april 2019. 

 
 
Ouders ontmoeten Ouders donderdag 29 november 

De 2e bijeenkomst van “Ouders Ontmoeten Ouders” vindt plaats op donderdag 29 november. Het onderwerp van 
de avond is: “mediawijsheid”. 

 
Hoe gebruikt u (sociale) media in uw gezin? Hoe is dat bij u thuis: iedereen een eigen scherm, al je foto’s delen 
en een continue stroom van vlogs en appjes? Of liever de papieren ochtendkrant, een familiefilm en een 
abonnement op een tijdschrift? 
 
Ouders en kinderen spreken soms een andere ‘taal’ als het gaat om het gebruiken van media. Hoe is dat in uw 
gezin?  
Begrijpen jullie elkaars interesses? Helpen jullie elkaar verder op internet? Kunnen jullie nog van elkaar leren? 
 

  
 
Een gezellige avond voor alle ouders en leerkrachten van de Indische Buurt School. Lekker samen eten en 
praten met andere ouders of leerkrachten 
U bent van harte welkom vanaf 18:00 uur op de locatie Balistraat! 
 

 
 

Onderzoeksresultaten vanuit het leerteam Ouderbetrokkenheid en Pedagogische 
Kwaliteit 2017-2018: 
 
Ouders tevreden over samenwerking met de school 



 
Uit de ouderenquête gedaan afgelopen schooljaar blijkt dat 80 procent van de ouders tevreden tot zeer 
tevreden is over de (educatieve) samenwerking met de school. Vooral de kennismakingsgesprekken 
worden gewaardeerd. Hiermee zijn we als team zeer tevreden! 
 

Onze school hecht veel waarde aan een goede samenwerking met ouders. Een leerteam bestaande uit directie, 
leerkrachten, ouders, onderzoekers van de universiteit en de hogeschool en (andere) deskundigen, probeert door 
middel van praktijkonderzoek de kwaliteit van het onderwijs en de samenwerking met ouders steeds verder te 
verbeteren. 
 
 
 
Opzet van het onderzoek 

Afgelopen schooljaar heeft vanuit het leerteam onder andere een onderzoek plaatsgevonden naar de ervaring en 
wensen van ouders over ouderbetrokkenheid.  Door 50 ouders verspreid over de groepen 1 t/m 8 is de vragenlijst 
van 32 meerkeuzevragen ingevuld. Daarin werd gevraagd naar drie soorten ouderbetrokkenheid: 
1 - educatieve samenwerking: bijvoorbeeld startgesprekken en betrokkenheid bij huiswerk. Voorbeeldvragen: “Er 
zijn voldoende gesprekken met ouders”, “Leerkrachten kunnen omgaan met ouders met diverse achtergronden”; 
2 - formele samenwerking: ouders inzetten bij het realiseren van activiteiten. Voorbeeldvraag: “Ik weet waar ik 
terecht kan voor vragen over activiteiten op school”; 
3 - maatschappelijke samenwerking: buitenschoolse activiteiten. Voorbeeldvraag: “Ik vind ‘ouders ontmoeten 
ouders’ belangrijk”. 
 
Uitkomsten van het onderzoek 

Over de educatieve samenwerking met de school zijn ouders tevreden tot zeer tevreden (80%). Met name 
kennismaken en gesprekken op school, omgaan met diverse achtergronden en regie van leerlingen scoren hoog.  

Ook over de maatschappelijke en formele samenwerking zijn ouders van De Indische Buurt School zeer te 
spreken, al vragen sommige ouders zich af of het voor alle ouders wel mogelijk is om bij te dragen aan 
(buitenschoolse) activiteiten. Denk daarbij aan werkende of alleenstaande ouders. 

Er zijn uiteraard ook nog verbeterpunten door ouders genoemd. Zo blijkt er bij de ouders van onze school 
duidelijk behoefte aan meer ondersteuning om kinderen thuis goed te begeleiden. Het schoolbeleid mag van 
sommige ouders op dit punt, bijvoorbeeld bij het geven huiswerk, nog duidelijker en minder leerkrachtafhankelijk. 

Wat gaan het leerteam met deze informatie doen? 

Als school zijn we heel blij dat de randvoorwaarden voor ouderbetrokkenheid goed zijn beoordeeld. Het 
schoolbeleid van afgelopen jaren heeft geleid tot een stevige basis waarin ouders, kinderen en school goed 
samenwerken en communiceren. De startgesprekken hebben daar zeker aan bijgedragen  
 
Uiteraard blijft het voor de school een voortdurende uitdaging om alle ouders te bereiken en de gelegenheden en 
gesprekken op school zo laagdrempelig én zinvol mogelijk te maken. Voor komend jaar ligt daarin de uitdaging 
voor het leerteam. 
 
Het onderzoek in dit schooljaar spitst zich toe op het educatief partnerschap. Deze term staat voor alles wat te 
maken heeft met de leeropbrengsten van het kind. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het uitspreken van de 
verwachtingen, het geven van rapporten/adviezen, het helpen thuis, huiswerk en het tonen van interesse. 
 
Inge Koomen, vierdejaars studente aan de Universitaire pabo, gaat voor het leerteam met de volgende 
onderzoeksvraag aan de slag: 
 

Hoe kunnen we alle ouders van de Indische Buurtschool betrekken bij het worden van educatief partner? 

Het leerteam zou het heel fijn vinden als er nog meer ouders willen meedenken over de kwaliteit van onze school. 
Mocht u daarin interesse hebben, neem dan contact op met 
 

 
 
Vooruitblik op december: 
 

- Wo.05-12: Sinterklaasfeest, alle leerlingen vanaf 12.00 u. VRIJ 
- Do. 20-12: Kerstdiner op school. 
- Vr. 21 -12: Vanaf 12.00 u. VRIJ, kerstvakantie t/m 04-01-2019. 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van 26 november. 

 
Hartelijke groet van het team van De Indische Buurtschool! 



 

 


