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Voor de kalender 

4 t/m 7 februari Rapportgesprekken 

8 februari Studiedag – kinderen vrij 

14 februari Biebbus 

 

Rapportgesprekken 

Vandaag krijgen alle kinderen een uitnodiging voor de rapportgesprekken mee. Voor groep 3 t/m 8 zijn 
de kinderen ook welkom op het gesprek. Het is ten slotte hun rapport. 
Wilt u op het strookje onderaan de brief aangeven, welke tijd u het beste uitkomt? Graag de strookjes 
maandag weer inleveren bij de leerkracht dan ontvangt u zo spoedig mogelijk de definitieve uitnodiging.  
 

Tevredenheidsonderzoek Stapelhof 

Onlangs is er onder ouders, bovenbouwleerlingen en medewerkers een tevredenheidsonderzoek 

gehouden. Op donderdag 24 januari zijn onder leiding van Mark Ackermans van bureau B&T de 

resultaten besproken. Bij deze stakeholdersreview waren Ingrid Bijlsma, (directie) Annemiek Kappers 

en  Sonja Rodoe (leerkrachten en MR), Willeke Braber en René Oudesluijs (MR) en Esther Horst 

(GMR) aanwezig. 

Allereerst willen we alle ouders die deze vragenlijst hebben ingevuld heel hartelijk bedanken. Met 

een respons van 67% zaten we ruim boven het landelijk gemiddelde. Deze respons maakt dat de 

uitkomsten representatief en dus goed bruikbaar zijn. Fijn om te zien dat zoveel ouders de moeite 

hebben genomen deze vragenlijsten in te vullen!  

Tijdens de bespreking van de resultaten zijn opvallende zaken besproken en vergeleken we de 

resultaten met gemiddeldes in Nederland en met de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek 

van drie jaar geleden. Overigens scoorde geen van de bevraagde onderwerp gemiddeld 

onvoldoende.  

Allereerst de onderwerpen die positief opvielen; de “uitblinkers”. Het onderwerp “schoolcultuur” 

werd door zowel leerlingen, ouders als medewerkers positief gescoord. Ook de onderwerpen 

“zorgstructuur” en “ouderbetrokkenheid” kwamen positief naar voren. De medewerkers gaven 

daarnaast aan blij te zijn met de directie en het werkklimaat. Een aantal belangrijke pijlers waar we 

als Stapelhof trots op kunnen zijn. 
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Uit de vragenlijsten kwamen ook een aantal thema’s naar voren die opvielen door scores die 

afweken van de landelijke gemiddelden of waarbij uitkomsten van leerlingen-ouders-medewerkers 

erg van elkaar verschilden. Deze onderwerpen zijn in de bijeenkomst uitgebreid besproken en zijn 

input voor het team bij het maken van toekomstplannen.  

De thema’s die we bespraken waren onder andere het  “onderwijsleerproces”,  en “begeleiding”. Uit 

de uitkomsten lazen we duidelijk de wens van medewerkers om te kunnen voorzien in de 

onderwijsbehoefte van elk individueel kind.  Dus meer tegemoet komen aan wat ieder kind nodig 

heeft, ook met zorg “naar boven”, dus voor kinderen die bovengemiddeld presteren, zodat ieder kind 

maximaal wordt uitgedaagd. Daarbij kwam aan de orde dat het bespreken van doelstellingen en 

voortgang een belangrijk aandachtspunt is. Ook het inzichtelijk maken van de ontwikkeling, voor 

zowel leerlingen als ouders, is besproken. Om meer openheid te creëren zijn verschillende ideeën 

geopperd die in het team zullen worden besproken. Denk hierbij aan ideeën als kijkavonden, open 

dagen, presentaties door leerlingen.   

Om concreet aan de slag te gaan met een aantal van bovenstaande punten wordt er dit voorjaar een 

pilotproject georganiseerd waarbij leerlingen, ouders en leerkrachten samenwerken rond een thema. 

Het team houdt u hiervan op de hoogte.  

Al met al heeft de enquête een mooi beeld opgeleverd en een aantal concrete thema’s om mee aan 

het werk te gaan. Nogmaals hartelijk dank! 

biebbus 

De data die in de jaarkalender staan voor de biebbus, zijn veranderd. Vanaf januari komt de bus alle 
oneven weken van 10.45 tot 11.45 uur.  
 

Winnaars vrijkaartjes 

Eline Frank, Dagmar Davidse, Nikki Plaating, Lynn Goedegebuure, Xanna Everaers, Isabelle Harderwijk 

en Bowie Schilperoort hebben een vrijkaartje gewonnen voor de kindermusical ‘de kleine 

zeemeermin’. Zij hebben allemaal een mooie poster gemaakt, die bij Aemstie Alive wordt 

tentoongesteld. 

Wij wensen de kinderen en hun begeleider, die gratis mee mag, een leuke voorstelling morgen! 

Nieuws uit groep 3/4 
 Vorige week vrijdag was er feest in de klas, want groep 3 heeft alle letters geleerd! Dit hebben wij 
gevierd met letterspelletjes en met wat lekkers! Het was erg gezellig. 
 
De komende tijd gaat groep 3 werken in kern 7. Hier ligt het accent op verschillende woordtypen. 
We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een 
klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het 
begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’. De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn: 

 eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek; 

 woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars; 

 woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon; 

 woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen; 

 woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring; 

 woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien. 



Bij rekenen zijn wij begonnen met een nieuw blok: blok 7. Wij leren o.a. de splitsingen van 10 en 20 
m.b.v. de verliefde harten. Ook zijn wij aan het oefenen met bedragen t/m 20 samen te stellen met 
munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro. Dit is toch nog wel lastig. Het zou fijn zijn als u 
hier thuis ook wat extra mee oefent, door bijvoorbeeld uw kind te laten betalen in de winkel. 
 
In groep 4 zijn wij begonnen met het nieuwe thema: ‘Dierenmanieren’ bij taal en spelling. Bij spelling 
hebben wij deze week onthoudwoorden met ‘au’ en ‘ou’ geleerd, zoals pauw en hout. En bij taal 
hebben wij het gehad over zoogdieren en jonge dieren. Wij besteden bij rekenen veel aandacht aan 
het automatiseren en handig uitrekenen van sommen tot 100. Ook zijn wij de tafel van 5 aan het 
oefenen. 
 
Spierballen 
Bij de bijzondere gymles van vandaag hebben wij onze spierballen getraind. Wij hebben namelijk 
gebowld, want de gymzaal was niet beschikbaar. Het was een leuke en geslaagde les! En niet alleen 
tijdens het bowlen hebben wij onze spierballen getraind, maar ook dinsdagmiddag bij het maken van 
sneeuwballen en sneeuwpoppen! Wat hadden we een pret! 
 

Nieuws uit groep  5/6 

De afgelopen weken hebben we in groep 5/6 hard gewerkt. We zijn aan de slag gegaan met de nieuwe 

spellingcategorieen en de CITO-toetsen gemaakt. De categorieën/woorden staan inmiddels in de 

klasboard app. Ook hebben de kinderen hiervoor alles meegekregen. Het dictee staat gepland op 14 

februari. Het zou fijn zijn als uw zoon/dochter 2-4x per week 10 minuutjes oefent op 

www.spellingoefenen.nl . Door het oefenen op de site, hoort, leest en typt uw kind het woord. Ook 

worden de regels herhaald, zodat uw zoon/dochter deze toe leert passen. 

Gelukkig was er ook tijd voor leuke dingen! Zo zijn we van de week verrast door de sneeuw en 

hebben we lekker buiten kunnen spelen en een sneeuwballengevecht kunnen houden! De vlokken 

werden ook mee de klas ingenomen: opeens sneeuwde het woorden met AU en OU. Deze 

sneeuwvlokwoorden hebben we opgeschreven en samen nagekeken op het digibord. Wat een gezellige 

en leerzame spellingles. 

Vrijdagmiddag zijn we gaan bowlen ipv gymmen, ook leuk! De klas werd in 4 groepjes verdeeld en zo 

kwam iedereen lekker vaak aan de beurt! We moesten ook goed de stand bijhouden en veel 

hoofdrekenen, want hoeveel punten krijg je erbij en wat is je totaalstand?   

Met geschiedenis hebben we een start gemaakt met de Middeleeuwen. We zijn op verschillende 

manieren bezig met het verwerken en leren van de stof: lezen, knutselen, schrijven, 

beeldmateriaal….zo leuk dat de kinderen gemotiveerd zijn om veel te weten te komen! Zo worden er 

antwoorden gezocht op heel verschillende leervragen en deze worden weer op heel verschillende 

manieren verwerkt.  

Voor het rapport zijn we bezig met een mooie tekening. Wilt u het rapport uiterlijk dinsdag meegeven? 
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