
  

  
 

9 januari 2019 
 

AGENDA 
 

  9 januari   Luizencontrole 

14 januari  Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs, ouders/verzorgers  

groep 8, verzorgd door CSG Jan Arentsz  

15 januari   Verkeerslessen in de groepen 4, 5, 6, 7 

15 januari   Gastles groep 8: “Zeebenen in de klas” 

15 januari   Groep 6 Energy challenge 

16 januari   Techniekochtend groepen 3 en 4 

18 januari   Leerlingenraadvergadering 

21 januari   Start toetsweken Cito-leerlingvolgsysteem 

25 januari   Bezoek Clusius College groep 8  

  5 februari   Verkeerslessen in groepen 4, 5, 6, 7 

11 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

11 februari   Judolessen 

12 februari   Gastlessen in alle onderwijsgroepen over ‘de uil’ 

13 februari   Rapporten mee 

15 februari   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij  

18 t/m 22 februari  Voorjaarsvakantie 

25 februari   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij  

26 februari   Start 10-minutengesprekken, inclusief leerlingen 

26 februari   Voorstelling Theater Stuiter voor alle groepen 

27 februari   Luizencontrole 

  1 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8 

 

WIST U DAT….. 
 

 We iedereen allereerst nog een heel gelukkig nieuwjaar willen wensen! 

 We voor de kerstvakantie een fijne Kerstviering hebben gehad met alle groepen 

 We begonnen in de zaal met een kerstviering 

 Deze gevolgd werd door een gezamenlijke maaltijd in de klas 

 De ouders/verzorgers ondertussen konden genieten van o.a. glühwein en kerstbrood 

 Het overal héél gezellig was! 

 Vrijdagochtend voor de vakantie de groepen hebben genóten van een kerstvoorstelling 

 Deze werd verzorgd door Matthijs Vlaardingerbroek, met dank aan de oudervereniging 

 We hopen dat we hem nog eens mogen verwelkomen! 

 Dezelfde vrijdagochtend de versiering weer is opgeruimd door de oudercommissie en extra 

‘hulpouders’ 

 We ongelofelijk blij zijn dat er altijd een groep ouders/verzorgers is die zich zo inzet voor 

de school! 

 We jullie hartelijk willen bedanken!  

 We mooie verhalen hebben gehoord van de kinderen over de kerstvakantie 

 De juffen en meesters ook lekker hebben kunnen uitrusten 

 We ook blij zijn dat er weinig tot geen schade was van oud en nieuw 

http://arkel.tabijn.nl/Paginas/Home.aspx


 Voedselhulp Langedijk heel blij is met alle producten die zijn ingeleverd 

 We het nieuwe jaar zijn gestart met veel nieuwe leerlingen 

 Ze verderop in de nieuwsbrief hartelijk welkom worden geheten 

 Na de vakantie onze nieuwe kleutergroep 1/2 C is gestart 

 Zij naast het directiekantoor en de peuteropvang zitten 

 Vandaag juf Ilja bij ons is gestart in groep 1/2 C 

 Wij haar een hele fijne tijd wensen bij ons op school! 

 Juf Renate deze week zorgverlof heeft i.v.m. een operatie van haar dochter 

 Zij wordt vervangen door juf Nel en juf Margriet 

 Deze week ook de flesseninzameling is gestart voor de gastlessen over de uil 

 We hopen op minimaal 200 flessen! 

 De inzameldoos in de gang bij het directiekantoor staat 

 U hier meer over kunt lezen op http://www.atj-owls.nl 

 

KINDERPRAAT 
 

- Juf Nel: als je 18 jaar bent geworden, dan mag je?? (maakt autorij-bewegingen) Reactie 

kleuter: “een biertje!” 

- Leerling uit groep 6 vraagt aan juf Jet: “Juf, hoe maakt u die krullen in uw haar? Doet u dat 

met een nijptang?” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

9 januari Liene, peutergroep 

12 januari Wessel, groep 8 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Meagan in groep 1A 

Jonah in groep 1 A 

Cas in groep 1B 

Jered in groep 1C 

Clarissa in groep 3 

Maria in groep 3 

Jace in groep 3 

Swanieke in groep 5 

Seth in groep 6 

Aylien in groep 6 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons in de onderwijsgroepen van het Mozaïek! 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Siena: 

Voor de vakantie berichtten we u over het feit dat onze leerling Siena uit groep 7 in het 

ziekenhuis in Thailand was opgenomen. We zijn blij en dankbaar dat we hier kunnen 

schrijven dat zij deze week weer op school is gekomen! Naar omstandigheden gaat het 



redelijk goed met haar. Wel moet Siena nog rustig aan doen en zal er nog aanvullend 

onderzoek plaatsvinden hier in Nederland. 

Siena, we zijn blij dat je er weer bent!!! 

Maud: 

Siena is niet de enige die in het ziekenhuis heeft gelegen: aan het einde van de kerstvakantie is 

Maud uit groep 8 opgenomen voor een operatie. Inmiddels is zij weer thuis en gaat het elke 

dag een stukje beter. 

We wensen je veel beterschap Maud en we hopen je snel weer op school te zien! 

Ouderbijdrage: 

Voor de kerstvakantie heeft u een bericht ontvangen van Clubcollect, over de ouderbijdrage 

voor dit schooljaar (2018-2019). 

Bij ons wordt de inning van de ouderbijdrage verzorgd door ClubCollect. Dit heeft als 

voordeel dat u het onder andere in termijnen kunt betalen of per Ideal over kunt maken. Het 

scheelt ons ook veel administratief werk.  

Extra activiteiten als aanvulling op het onderwijs in de school, worden bekostigd uit de 

ouderbijdrage. 

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de volgende activiteiten: 

-    Schoolreisjes (gehele bedrag) 

-    Traktaties bij kerstviering, Pasen e.d. 

-    Excursies 

-    Sint Maarten 

-    Sinterklaasviering, de presentjes en versnaperingen  

-    Bezoek Sintpakhuis onderbouw 

-    Toneelkleding kerstviering 

-    Kleding en rekwisieten afscheidsmusical 

-    Eindmusical aanschaf 

-    Eindfeest na de afscheidsmusical 

-    Aanschaf spullen als plastic bekertjes e.d. 

-    Koffie/thee/lekkers ouderavond 

-    Koffie/thee spreekavonden 

-    Deel aankleding school (kerstversiering e.d.) 

-    Materiaalkosten of zwemmen/schaatsen op activiteitenmiddagen 

-    Kosten sportdag  

-    Kar Koningsdag (verf e.d.) 

-    Kleine bijdrage in toezicht door pedagogisch medewerkers (professionele opvang),   

     vergelijkbaar met kosten van 8 keer overblijven per jaar in het verleden. 

We zijn ons ervan bewust dat de ouderbijdrage officieel een vrijwillige bijdrage is. Maar 

indien ouders de bijdrage niet betalen, rust dit op de schouders van de andere ouders. Het is 

ook niet mogelijk om alleen een deel van de ouderbijdrage te betalen waar u uw kind in wil 

ondersteunen: het is voor ons niet mogelijk om voor alle activiteiten een precies bedrag vast te 

stellen - het ene jaar is bijvoorbeeld het schoolreisje iets duurder dan het andere jaar, of een 

ouder kan een bepaalde excursie niet wenselijk vinden en daar niet voor willen betalen: dit 

soort uitzonderingen zijn niet te organiseren en niet wenselijk.  

De hoogte van de ouderbijdrage ligt vrijwel gelijk aan die van scholen in de omgeving. De 

scholen die een lagere ouderbijdrage vragen, factureren de schoolreisjes nog apart. Bij ons is 

dit het enige moment waarop wij een bijdrage vragen (met uitzondering van het schoolkamp 

voor de leerlingen in groep 8). 

De hoogte van de ouderbijdrage en de begroting wordt ieder jaar door de MR goedgekeurd, 

en de oudercommissie beheert de bijdragen. Ieder jaar vindt er kascontrole plaats. 

  Ouders met een moeilijke financiële situatie, willen we met klem verzoeken om contact op te 

nemen met de directie, om samen te kijken naar een oplossing. Ouders/verzorgers die 

bijvoorbeeld gebruik maken van de Langedijkerpas/Meedoenpas, komen meestal in 

aanmerking voor een speciale regeling. Schroom in dit geval niet, maar maak een afspraak! 

 



Nieuwjaarsreceptie: 

Gisteravond zijn de juffen en meesters naar een bijzondere Nieuwjaarsreceptie van Tabijn 

geweest: tijdens deze receptie is namelijk het nieuwe meerjarenbeleid van Tabijn 

gepresenteerd. In theater Cool kwamen alle medewerkers van Stichting Tabijn bij elkaar, 

bijna 1000 mensen! 

Na soep en broodjes kregen alle medewerkers in de theaterzaal het nieuwe koersplan van 

Tabijn te zien en te horen, leuke en inspirerende pitches te zien van twee andere scholen en 

werden we op een ludieke wijze toegezongen. 

Binnenkort zullen we u hier verder over informeren. 

 

DRIEHOEKSENQUÊTE 
 

Vorig jaar heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de ouders/verzorgers en 

de leerlingen van de bovenbouwgroepen. Hoogste tijd voor een update!  

 

Nog even een terugblik:  

Van onze school hebben destijds 112 leerlingen de vragenlijst ingevuld van de 

leerlingtevredenheidspeiling. Er werden gegevens verzameld van 56 leerlingen uit groep 5 en 

groep 6 en van 56 leerlingen uit de hoogste twee groepen. 

We waren heel blij met de uitslag, dat de leerlingen over het algemeen zeer tevreden zijn over 

de school. Onze school scoorde een gemiddelde van 8,2. De waardering van de leerlingen 

voor onze school is daarmee 'goed'. 

De school scoorde naar mening van de leerlingen hoog voor wat betreft de tevredenheid over 

de onderdelen beperking online pesten (99%), beperking pijn door andere kinderen (98%), 

beperking angst voor kinderen (98%), beperking pesten op school (97%) en leereffect (92%), 

(Tussen haakjes staat steeds het percentage tevreden leerlingen vermeld). 

Aandachtspunten vanuit de leerlingen waren onder andere zitplaats in de klas (37%), 

aantrekkelijkheid van overblijven (36%), het vak taal (31%), invalleerkrachten (30%), het vak 

aardrijkskunde (29%) en vermoeidheid op school (27%). Deze punten zijn, per groep indien 

van toepassing, met de kinderen besproken. Hieruit zijn actiepunten naar voren gekomen voor 

het team. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid om een andere vorm te kiezen voor 

voorbereidend wetenschappelijk onderzoeken door het maken van een werkstuk (deze is 

geschrapt). Ook zijn de uitkomsten binnen de leerlingenraad besproken. Opmerkelijk was wel 

dat nader onderzoek liet zien dat veel kinderen , naar onze mening, redelijk laat naar bed 

gaan.  

 

Van onze school hebben 84 ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld. Er werden gegevens 

verzameld over 63 kinderen in de bovenbouw en over 51 kinderen in de onderbouw (6 ouders 

hadden niet aangegeven in welke groep hun kind zat). Ten aanzien van de leerkracht konden 

de ouders voor elk van hun kinderen reageren. 

Ook hier waren we heel blij met de conclusie dat de ouders/verzorgers over het algemeen zeer 

tevreden zijn over de school. 

Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun kind 

geven is 7.5. Onze school scoorde daarboven met een gemiddelde van 7.9. De waardering van 

de ouders voor onze school is daarmee 'goed'. 

Van de ouders gaf 87 procent aan dat men zich goed thuis voelt op de school. Verder zou 83 

procent andere ouders aanraden hun kind naar onze school te sturen (vergelijkbaar met 76% 

in de referentiegroep). 

Volgens 85 procent van de ouders staat de school goed bekend; geen van de ondervraagde 

ouders gaf aan dat de school niet goed bekend stond. 

Van de ouders is 77 procent tevreden over de vorderingen die hun kind maakt, 5 procent 

daarentegen is ontevreden over de vorderingen op school. Dit is lager dan het aantal 

ontevredenen in de referentiegroep (7%). 

Daarnaast bleek dat ouders 'De leerkracht' op school het belangrijkst vinden. 



Met behulp van de vragenlijst is ten aanzien van tien aspecten van het onderwijs nagegaan 

welk belang ouders daaraan hechten. Hieronder volgt een opsomming van de vijf aspecten 

die de ouders van onze school het belangrijkst vonden. Ter vergelijking is daarnaast de 'top 

vijf' in de referentiegroep opgenomen. 

BS Van Arkel:     Referentie: 

1. De leerkracht     De leerkracht 

2. Begeleiding     Begeleiding 

3. Sfeer      Sfeer 

4. Contact met de school    Kennisontwikkeling 

5. Persoonlijke ontwikkeling    Persoonlijke ontwikkeling 

Net als de ouders van de andere scholen in de analyse vonden de ouders van onze school 'de 

leerkracht' dus het belangrijkst. 

 

Pluspunten van onze school:    Kritiekpunten op onze school: 

1. leereffect (99%)     1. veiligheid op weg naar school (55%)  - ob/bb 

2. sfeer en inrichting schoolgebouw (99%)  2. speelmogelijkheden op het plein (30%) - ob 

3. informatievoorziening (96%)   3. opvang bij afwezigheid leerkracht (17%)- bb 

4. contact met medewerkers (95%)    

5. plezier in schoolgaan (94%)     

6. aansluiting op niveau (94%)     

7. veiligheid op school (93%)     

8. opvoedkundige aanpak (92%)     

9. social schools (92%)  

10. omgang leerkracht met de leerlingen (90%)  

11. uiterlijk van het gebouw (89%)  

12. inzet en motivatie leerkracht (89%)  

13. vakbekwaamheid leerkrachten (algemeen) (88%)  

14. informatievoorziening over het kind (88%)  

15. vakbekwaamheid leerkracht/ individueel (88%) 

16. aandacht voor gymnastiek (87%)  

17. huidige schooltijden (87%)  

18. mate waarin leraar naar ouders luistert (86%) 

19. aandacht voor normen en waarden (86%)  

20. veiligheid op het plein (85%)  

21. duidelijkheid van schoolregels (85%)  

22. gelegenheid om met de directie te praten (85%)  

23. manier waarop de identiteit wordt vormgegeven (84%) 

 

Natuurlijk waren en zijn we nog steeds erg blij met de resultaten en de vele pluspunten. 

Wat betreft de kritiekpunten kunnen we het volgende melden: 

- De veiligheid op school en ook de parkeerproblematiek is regelmatig aangekaart bij de 

gemeente. Echter heeft dit nog niet tot oplossingen geleid. De gemeente ziet namelijk 

de parkeerplek bij het winkelcentrum (nabij Kwalitaria) als goede parkeerplek voor 

ouders/verzorgers die de kinderen komen brengen/halen.  

Helaas hebben oproepen voor een verkeersouder ook geen succes gehad: we hebben 

nog geen ouder die zich binnen de gemeente en binnen de school hier hard voor wil 

maken. Mocht er nu iemand zijn die dat graag wil doen: meld u zich dan aan bij de 

directie! Bij voorbaat dank. 

Wel helpt de nieuwe digitale verkeersles met verkeerssituaties uit de omgeving van de 

school, bij de verkeersveiligheid van de kinderen. Ook de gastlessen die de kinderen 

vorig jaar hebben gehad (onder andere over de ‘dode hoek’ bij vrachtwagens en de 

school-thuis-route voor gr. 8 > VO) en de projecten zoals ‘fight your inner monkey’, 

hebben op een positieve manier bijgedragen aan de verkeersveiligheid van onze 

leerlingen. 



- Ten aanzien van de speelmogelijkheden op het plein is er inmiddels een 

schoolpleinwerkgroep opgericht door ouders. Ook wordt er Tabijnbreed ingezet op de 

schoolpleinen (start deze maand) én is de leerlingenraad in gesprek met 

jeugdwerk/huisvesting gemeente over een mogelijke speelplek op het grasveld voor de 

school. Wordt vervolgd! 

- Wat betreft de opvang bij de afwezigheid van de leerkracht: helaas is dit een landelijk 

probleem. Wel zijn we blij met de flexpool van Tabijn: hierin zitten leerkrachten met 

een aanstelling die niet vast op een school werken, maar dus kunnen worden ingezet 

ter vervanging van een leerkracht. Dit betekent dat wij minder snel groepen moeten 

opdelen of, in het ergste geval, kinderen naar huis moeten sturen. Echter: de flexpool 

is niet toereikend bij een eventuele griepgolf! 

Op school hebben wij een protocol bij ziekmelding van de leerkracht: allereerst wordt 

er gekeken in de flexpool, vervolgens bij de oproepkrachten, daarna bellen we een 

duo-collega, vervolgens richten we ons op een parttime-leerkracht. Mocht hier geen 

leerkracht beschikbaar zijn dan mag ook een LIO-stagiaire (vierde jaars) zelfstandig 

voor de groep staan. Zijn bovengenoemde oplossingen niet haalbaar, dan worden de 

leerlingen verdeeld over de andere groepen. Mocht dit noodzakelijk zijn voor 

meerdere groepen, dan zullen we in uiterste nood de leerlingen van een groep naar 

huis moeten sturen. Meestal betreft dit een kleutergroep, in verband met de wettelijke 

lesuren. 

 

Wat betreft de aandachtspunten vanuit de leerlingen kunnen we het volgende melden: 

- zitplaats in de klas (37%): met regelmaat worden de groepjes in de klas aangepast. 

Echter kunnen we niet aan alle wensen van de leerlingen voldoen: de leerkracht kan 

soms goede redenen hebben om bijvoorbeeld twee ‘kwebbelkousen’ niet naast elkaar 

te zetten. Ook is de indeling mede afhankelijk van de resultaten van de observaties 

voor de methode Taakspel. 

- aantrekkelijkheid van overblijven (36%): met regelmaat evalueren we het overblijven 

met de pedagogisch medewerkers en in de leerlingenraad. De laatste inventarisatie 

binnen de leerlingenraad heeft ons geleerd dat de leerlingen ook graag een uitdagender 

schoolplein willen en elke groep een nieuwe voetbal. Dit laatste is inmiddels door de 

Goedheiligman ingewilligd;-). 

- het vak taal (31%): dit is een breed begrip en werd (bij navraag) door de leerlingen 

zeer divers ingevuld. Hier konden we helaas geen specifieke actiepunten uithalen (was 

té divers). Wel evalueren leerkrachten met regelmaat de lessen en hopen we hier 

feedback van de leerlingen te ontvangen die kan bijdragen aan meer plezier bij de 

taallessen.  

- invalleerkrachten (30%): dit is hierboven reeds besproken 

- het vak aardrijkskunde (29%): dit schooljaar starten we met een pilot in een groep 

voor meer geïntegreerd leren en werken bij de zaakvakken. We hopen dat dit meer 

leerplezier bij aardrijkskunde op zal leveren. 

- vermoeidheid op school (27%): navraag heeft ons geleerd dat veel leerlingen laat naar 

bed gaan en er ook een aantal leerlingen is die wel erg veel activiteiten naast school 

heeft. Wat betreft bedtijden willen we bij deze zo vrij zijn om hierover de adviestijden 

weer te geven: 

Bedtijden kinderen per leeftijd 

Leeftijd Bedtijd 

5 jaar  19:00 uur 

6 jaar  19:15 uur 

7 jaar  19:30 uur 

8 jaar  19:45 uur 

9 jaar  20:00 uur 

10 jaar  20:15 uur 

11 jaar  20:30 uur 



12 jaar  20:45 uur 

13 jaar  21:00 uur 

Dit zijn natuurlijk adviestijden en we beseffen dat elk kind uniek is, ook in zijn/haar behoefte 

aan slaap. Twijfelt u over de slaaptijd van uw kind? Kijkt u dan eens op 

https://www.slaapinfo.nl/kinderen/krijgt-kind-voldoende-slaap-signalen-slaaptekort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

 

- Eén paar zwarte handschoenen 

- Achtergebleven na kerstviering: 

Schaaltjes, boterbakjes, mesjes, dien- 

blaadjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verloren: 
Daan is zijn jas kwijt. De jas is grijs met rode en blauwe strepen erop. 

https://www.slaapinfo.nl/kinderen/krijgt-kind-voldoende-slaap-signalen-slaaptekort

