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Tevredenheidsenquete
Afgelopen mei hebben we u gevraagd een vragenlijst in te vullen over hoe
tevreden u bent over de school.
Graag willen we de resultaten hiervan ook met u delen.
Over het algemeen genomen zien we een prachtig resultaat.
De opkomst wordt benoemd als laag, 33% heeft de vragenlijst ingevuld.
Op verschillende onderdelen zijn de resultaten echt heel hoog en mogen we heel
trots zijn, we noemen er een paar:
• Leerstofaanbod
• Leertijd
• Pedagogisch handelen
• Didactisch handelen
• Afstemming
• Zorg en begeleiding.
Vooral op de laatste (zorg en begeleiding) scoren we bovengemiddeld en dan
met name op: hulp bij leer- en/of gedragsproblemen, advies door school aan u
over de hulp die u kunt bieden aan uw kinderen, zinvolheid van
rapportgesprekken, informeren van u wanneer kinderen extra ondersteuning
ontvangen en tenslotte, leerkrachten zorgen ervoor dat kinderen geen last
hebben van pesten of treiteren.
U geeft ons als eindcijfer een 7,7!
Aandachtspunten die we uit de scan halen zijn:
• het beeld van de school in de omgeving is niet positief
• Jullie geven aan graag meer activiteiten voor ouders georganiseerd te
zien.
IMC
Dit schooljaar hebben groep 7 en 8 op de vrijdagochtend lessen gevolgd vanuit
IMC basis. Hierin hebben kinderen kennis gemaakt met veel mogelijke talenten
en vaardigheden die passend zijn bij verschillende beroepen.
Kinderen hebben tijdens deze lessen ook eigen talenten en kwaliteiten ontdekt.
Volgend schooljaar kunnen we helaas niet verder gaan met IMC basis.
Dit heeft te maken met het implementeren van thematisch werken volgens
4KeerWijzer. Met deze werkwijze werken kinderen in thema’s aan de zaakvakken
(dus niet de kernvakken als rekenen en lezen bijvoorbeeld) op gevarieerde
manier.
Deze werkwijze sluit aan bij de leerstijlen van kinderen en ook hier zullen
kinderen hun talenten/ kwaliteiten en vaardigheden ontdekken, ontwikkelen en
inzetten.
In overleg met IMC basis is gebleken dat bij concepten niet met elkaar te
combineren zijn. We hebben helaas samen de conclusie moeten trekken dat we
dan voor beide concepten de kwaliteit niet kunnen waarborgen en dat vinden we
uiteraard wel heel belangrijk.
Dit betekent dat IMC niet langer in de school gedraaid zal worden, maar dat we
hiervoor in de plaats door de hele school van groep 1-2 tot en met groep 8 via
thematisch werken andere mooie leer- en ontwikkelmomenten voor de kinderen
zullen realiseren.

Volgend schooljaar zullen we u nog veel meer vertellen over wat we precies gaan
doen met 4KeerWijzer!
Groep 4/5 haalt op de valreep nog meer zwemdiploma’s!
Tijdens de laatste zwemles van dit schooljaar hebben
Zayed, Maryam en Dylan hun zwemdiploma’s
gehaald. Van harte
gefeliciteerd!

De laatste techniekles van groep 4/5.
De leerlingen van groep 4/5 hebben op donderdag 4
juli hun laatste techniek les gehad. Meester Daan heeft
ons in 10 lessen alles geleerd over verschillende
gereedschappen zoals: de hamer, de zaag, de
schroevendraaier en het lijmpistool. Toen we wisten
hoe we al dat gereedschap moesten gebruiken, hebben
we onder andere een robot en een flipperkast
gebouwd. We zijn weer een stuk wijzer en kunnen nu
zelf thuis coole dingen bouwen.
Meester Daan,
bedankt!

Groep 8
Groep 8 is druk bezig geweest met afscheid nemen.
Afscheid nemen van de Avonturijn. Eerst was daar het levensbeschouwelijke
afscheid. Een moment van bezinning tussen leerlingen en leerkrachten, waarin
we hebben terug gekeken op de afgelopen 8 jaar en vooruit gekeken kijken naar
wat komen gaat.
Daarna het hoogtepunt: de afscheidsvoorstelling voor de ouders. Samen met de
kinderen is er hard gewerkt om een mooie voorstelling neer te zetten en dat is
zeker gelukt!

Er werd toneel gespeeld, gezongen en stiekem een traantje weggepinkt.
En woensdag hebben we afscheid genomen van elkaar als groep.
Wij wensen alle kinderen een hele fijne zomervakantie en heel veel succes op het
voortgezet onderwijs.
Ook wil ik graag alle ouders bedanken voor de fijne samenwerking in het
afgelopen jaar, de steun, de lieve woorden, de bloemen en andere attenties.
Ik waardeer het zeer. DANK!
Zomervakantie
Als laatste rest ons dan om u een heel fijne vakantie toe te wensen, heerlijk
uitrusten, ontspannen en even bijkomen!
We zien u graag terug op maandag 26 augustus in het nieuwe schooljaar!
Namens het gehele team Avonturijn:
FIJNE VAKANTIE!

