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                    WEER WILGENTENEN NIEUWS 

De Wilgentenen is weer terug van weggeweest en u gaat deze per heden 
1 x per drie weken opgestuurd krijgen.  
Gelukkig zijn we weer gestart met lesgeven en zijn wij blij dat wij alle 
kinderen weer zien; al is het met halve groepen op school. 
Op 8 juni hopen we dat alle kinderen weer tegelijkertijd in de groep te 
hebben, zodat elk kind weer samen kan zijn met hun vriendjes en 
vriendinnetjes. 
Woensdag 27 mei aanstaande ontvangen wij een nieuwe protocol vanuit 
RIVM. Wij zullen de nieuwe richtlijnen z.s.m. aan u doorgeven. 
 

           INFORMATIE-UUR NIEUWE OUDERS EN  

                      BELANGSTELLENDEN 

Op woensdag 27 mei aanstaande is er een informatie-uur voor nieuwe 
ouders en belangstellenden.  
In verband met deze coronatijd is het ‘s middags van 13:30 – 15:00 uur.  

      

                             GROEPINDELINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021 

Het team heeft een verdeling gemaakt van de groepen voor volgend schooljaar. Deze gaat er wat anders uitzien 
dan dit schooljaar. Dat heeft te maken met de groei van onze school en ook omdat we in leerjaar 4 en 5 een 
kleiner aantal kinderen hebben.  
Wij hebben in deze verdeling gekeken naar gelijke aantallen in leerlinggroepen, zodat we evenwichtige groepen 
hebben. Dit heeft uiteraard te maken met het verdelen van aandacht voor iedere kind van de 
stamgroepleerkracht.   
Wij starten komend schooljaar met drie groepen onderbouw.  
We hebben ook gekeken naar de toekomst en denken dat we uiteindelijk  gaan groeien naar 3 
onderbouwgroepen 1-2, 3 groepen 3-4 etc. Dit blijft afhankelijk van de groei/aanmeldingen op onze school. 
 
De verdeling voor volgend schooljaar gaat er alsvolgt uitzien:  
3 groepen 1-2 
2 groepen 3-4 
1 groep 4-5 
1 groep 6-7 
2 groepen 7/8 
 
Op dit moment zijn wij druk bezig met het verdelen van de kinderen in de groepen. Hierbij vragen wij ook aan 
het kind bij welk vriendje/vriendinnetje hij of zij graag wilt zitten. Ook zijn op dit moment de gesprekken gaande 
over de verdeling van de stamgroepleerkrachten over de groepen. Wanneer dat duidelijk is, zal ik dat uiteraard 
communiceren.  

26 mei 2020 

   AGENDA 

 

• Wo. 27 mei  

Informatie-uur nieuwe 

ouders en belangstellenden 

• Ma. 1 juni 

Tweede Pinksterdag  

Alle kinderen vrij 

• Wo. 10 juni 

Groep 3 en 4 naar school 
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                   TERUGKOPPELING TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN 

In maart 2020 hebben er tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden. Zowel ouders, leerlingen als 
personeel werd bevraagd over de tevredenheid over onze school. Wij zijn trots op de resultaten en op 
de feedback door een ieder gegeven. De resultaten zijn door het team en de MR besproken geweest. 
In deze Wilgentenen geef ik (Gina) een korte samenvatting van het uitgebreide verslag. Mocht je 
interesse hebben om het hele tevredenheidsonderzoek in te willen zien, dan kunnen we hiervoor een 
afspraak maken. 
 
Tevredenheidsonderzoek kinderen 

 
 
De top 10 verbeterpunten en pluspunten zijn: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verbeterpunten die kinderen aangeven zijn: 
- verbeteren van de aantrekkelijkheid van het schoolplein 
- waardering voor Engels 
- waardering lezen 
- waardering rekenen 

 
De kinderen geven aan dat we meer Engels zouden moeten geven. Een duidelijk geluid waar wij invulling aan 
moeten gaan geven. Voor rekenen hebben we volgend schooljaar een nieuwe rekenmethode. We zijn het met 
de kinderen eens dat oude methode niet meer tot de verbeelding spreekt.  
Er zijn te veel ‘saaie’ boeken op school en kinderen zouden graag onze boekenkast meer gevuld zien.  
We gaan volgend schooljaar een sponsorloop organiseren om hiervoor geld binnen te halen. Alleen het budget 
van school is niet toereikend. 

Tevredenheid   

 Deze peiling Peiling 2018 

1. Contact van de docent met leerlingen 9,5 9,2 

2. Sociale Veiligheid Leerlingen 9,1 9,1 

3. De juf of meester 8,8 8,7 

4. De groep 8,3 8,2 

5. De klas 8,3 7,5 

6. 21ste eeuw vaardigheden 8,2 8,8 

7. Begeleiding door juf/meester 8,1 - 

8. De lessen en de vakken 7,6 7,4 

9. Schoolgebouw en omgeving 7,1 6,0 

10. Welbevinden op school 7,0 6,4 

11. Rekenen en taal 6,1 5,8 
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Tevredenheidsonderzoek ouders 
Hierbij moet aangemerkt worden dat er 45% van de ouderpopulatie de tevredenheidsonderzoek heeft ingevuld. 
Hierbij wordt door de onderzoeker gesteld dat met enige terughoudendheid de resultaten moeten worden 
geïnterpreteerd omdat het betrouwbaarheidsniveau te laag is. Desalniettemin gaan wij zeker met de 
opmerkingen van ouders wat doen. 
 
Algemeen kunnen wij concluderen dat  jullie tevreden zijn over school. Dat het ‘rapportcijfer’ lager uitvalt is 
vooral te wijden aan het gebouw, veiligheid rondom school, hygiëne en informatievoorziening vanuit school’.  
Ten aanzien van informatievoorziening willen wij komend schooljaar een verbeterslag maken. Over de overige 
punten moeten wij nog verder uitdiepen. 
Het plein is voor velen klein en niet groen genoeg. Het ‘niet groen genoeg’ is iets waar de tuincommissie mee 
bezig is. Het “te klein” plein is helaas iets wat wij niet kunnen veranderen. 
  
Algemene rapportcijfer: 

 
 
De top 10 verbeterpunten en top 10 pluspunten die jullie benoemen, zijn: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Verbeterpunten Jenaplanschool De 
Wilgenhoek 

1. Veiligheid op weg naar school 65% 

2. Speelmogelijkheden op het plein 63% 

3. Hygiëne en netheid binnen de school 51% 

4. Rust en orde op school 37% 

5. Sfeer en inrichting schoolgebouw 32% 

6. Veiligheid op het plein 32% 

7. Uiterlijk van het gebouw 25% 

8. Rust en orde in de klas 25% 

9. Informatievoorziening over het kind 23% 

10. Informatievoorziening over de school 21% 
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                                        DATA KALENDER 

In verband met de corona zijn er in de kalender enkele verschuivingen. 
De weekopeningen en de weeksluitingen gaan tot einde van dit schooljaar niet meer door. 
Ook de keuzecursus gaat niet door. 
 
Groep 3 en 4 gaan op woensdag 10 juni wel naar school. 
 
De verslagen van de kinderen gaan mee op donderdag 2 juli. 
Vanaf 5 juli worden er gesprekken ingepland met ouders waarvan er bijzonderheden zijn met hun kind(eren). 
Hoe wij dit gaan vormgeven is nog niet helemaal duidelijk. U wordt hierover te zijner tijd over geinformeerd. 
 
Op 9 juli is het wendag voor de kinderen. De kinderen zitten tot de kleine pauze in de groep waar ze volgend 
schooljaar komen te zitten.  
Groep 8 komt gewoon op school i.v.m. oefenen voor de musical. 
 
Op vrijdag 10 juli is er een eindfeest met alle kinderen en het team (helaas zonder ouders). 
 
Op dinsdag 14 juli is de eindmusical van groep 8 (ouders groep 8 zijn hierover geinformeerd dat het in een 
andere vorm gaat plaatsvinden). 
 
Op vrijdag 17 juli zijn de kinderen om 12:00 uur uit en is het zomervakantie! 
                   

  

Pluspunten Jenaplanschool De 
Wilgenhoek 

1. Huidige schooltijden 100% 

2. Omgang leerkracht met de leerlingen 90% 

3. Sfeer in de klas 88% 

4. Inzet en enthousiasme leerkracht 88% 

5. Deskundigheid leerkracht 87% 

6. Aandacht voor uitstapjes en excursies 86% 

7. Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 86% 

8. Overblijven tussen de middag 84% 

9. Aandacht voor creatieve vakken 83% 

10. Omgang van de kinderen onderling 83% 
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                   VLAGGENSPECIALIST GEZOCHT 

De Oudervereniging wil graag geld beschikbaar stellen  

om een vlag/banier te realiseren op ons schoolplein.  

Er staat immers al een vlaggenmast.  

Op de vlag/banier willen we een zo kort mogelijke boodschap kwijt. Namelijk dat we een 

Jenaplanschool zijn (zie foto hiernaast). 

Wij zijn daarom op zoek naar een ouder die veel van vlaggen/banieren weet  

en ons kan helpen met de aanschaf van de bedrukte vlaggen/banieren (kleine voorraad zodat 

we de vlag bij slijtage makkelijk kunnen vervangen)  

en het benodigde touwwerk.  

     

                  

                          VERDER VERGROENEN HUIDIGE SCHOOLPLEIN 

Het afronden van de nieuwbouw van de school in Broekgraaf staat momenteel gepland voor 2023. Deze 
planning is gemaakt voor de coronacrisis. Hopelijk wordt de planning gehaald, maar misschien lukt dat niet door 
alle bijzondere omstandigheden rondom het virus. Daarom hebben wij besloten om het schoolplein verder te 
gaan vergroenen met behulp van subsidies. Vooral voor gevoelige of wat sneller geprikkelde kinderen zijn er 
weinig schuilplekken.  
 
Er wordt onderzocht of een groene tunnel van wilgentenen  
 
                   
En…….  
 
een groene speelheuvel met rioolbuistunnel haalbaar zijn.  

 
 
 
 
 
 

 
De (moes)tuinploeg is hierbij aangehaakt om mee te denken.  
Hopelijk kunnen we in de herfst onze plannen uitvoeren met behulp van een aantal ouders en een hovenier.  
Op naar een groen en divers schoolplein!
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                                  ROMMELPOT 
Wat ontzettend fijn om alle Rommelpotters weer te hebben gezien! 
We zijn de eerste dagen gestart met een kringgesprek waarin iedereen kon vertellen hoe hij of zij de afgelopen 
weken had beleefd. De kinderen dachten na over de vragen: Wat heb jij het meest gemist? Hoe zag je dag thuis 
er meestal uit? Heb je andere dingen gedaan dan anders toen je thuis was? 
 

We hebben in de Rommelpot een echte kletspraatmuur. Hierbij 
kunnen de kinderen uit de verschillende cohorten gelukkig toch nog 
post naar elkaar sturen.  
De kinderen hebben raadsels bedacht die over hen zelf gaan. 
Bijvoorbeeld: Ik word ook wel Hugo genoemd? RA RA WIE BEN IK? 
Of alleen het woord Ajax RA RA WIE BEN IK?  Zo kon de andere 
groep Rommelpotters raden bij wie welke raadsels hoorden. Soms 
waren ze het snel met elkaar eens en over sommige raadsels 
hebben is nog lang nagepraat. Wie zou dit nu kunnen zijn? 
 
 

Ook hebben we weer lekker gewerkt met elkaar. ‘Staal’ was nog steeds niet favoriet bij de Rommelpotters, 
maar zo in de groep leek het werken toch sneller te gaan dan thuis. Wel een beetje jammer dat de kinderen nu 
het dictee niet meer konden terug- of juist vooruitspoelen. Elk nadeel blijkt dan toch weer zijn voordeel te 
hebben. ☺  
Daarnaast zijn de 8ste jaars ook begonnen met het oefenen voor de musical die wij gaan omzettend naar een 
film, zodat iedereen onze 8ste jaars kunnen zien schitteren. De kinderen hebben de afgelopen weken al goed 
geoefend met de tekst en de liedjes, dus dit gaat helemaal goed komen!  
 
We hebben met elkaar gezellige eerste dagen gehad en zijn blij dat we weer naar school kunnen! 
Eline en Kimber (Rommelpot) 

 

HUIDIGE BEGROTING OUDERVERENIGING 

Met de huidige begroting van de Oudervereniging in 2019-2020 is het krap aan. Er zijn meerdere activiteiten 

niet doorgegaan vanwege corona. Hierdoor is geld bespaard. Echter, een groter deel van de leden dan 

gebruikelijk heeft dit jaar nog niet het lidmaatschapsgeld overgemaakt. Dus ben je er nog niet aan toegekomen 

om het geld over te maken? Doe het dan graag alsnog. Alle nieuwe ouders die tussen 1 januari 2020 en nu 

nieuw zijn op school, die ontvangen binnenkort de eerste inning van het lidmaatschapsgeld via ClubCollect. Het 

is ons voornemen om het geld dat dit schooljaar eventueel overblijft te doneren aan de verdere vergroening van 

het schoolplein.  

 

                                   KASCOMMISSIE OUDERVERENIGING 

Elk jaar wordt de boekhouding van de Oudervereniging gecontroleerd door de kascommissie. Dit zijn twee 

ouders die dit maximaal twee jaar mogen doen. Voor de kascommissie zoeken wij nog een nieuwe ouder die dit 

klusje op zich wil nemen. Voor nieuwe ouders/verzorgers is dit een mooie instapklus. Je bent hier in september 

ongeveer twee dagdelen mee bezig buiten schooltijden om.  

Heb je interesse? Mail naar ovjpsdewilgenhoek@live.nl.  

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                       REKENMETHODE 
De rekenmethode waarmee wij werken op de Wilgenhoek is aan vervanging toe.  
De afgelopen weken hebben wij ons verdiept in verschillende rekenmethodes, zodat wij een vervanger kunnen 
vinden voor onze huidige methode ‘Wereld in getallen’.  Wij werden enthousiast van de nieuwe rekenmethode 
‘Getal en Ruimte Jr.’. Met elkaar hebben wij besloten dat wij deze methode graag willen gaan ontdekken, omdat 
wij het belangrijk vinden om goed uit te zoeken of deze manier van werken bij de Wilgenhoek past.  
Wij willen in de groepen 3 t/m 8 een periode van 4 weken met een blok uit ‘Getal en Ruimte Jr.’ gaan werken.  
Ook in de onderbouw zullen kringactiviteiten gedaan worden met de kinderen.  
Wij verwachten de materialen binnenkort te ontvangen en hopen in juni te kunnen starten.  
Eline en Marloes (Bijenkorf) en Anouk (Pinguinpool) 

 

                                             WIJZIGINGEN 

Bij wijzigingen van adres, telefoonnummers of mailadressen, huisarts en andere wijzigingen: Graag z.s.m. 

doorgeven aan de stamgroepleerkracht en administratie dvansanten@o2a5.nl. Alvast onze dank! 
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