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AGENDA

23-03:  Spreekuur
School
Maatschappelijk
Werk
29-03: Studiedag

ONTWIKKELING GEZONDE BASISSCHOOL
Momenteel zijn we bezig met het opnemen van
informatiefilmpjes betreffende de ontwikkeling naar
een gezonde basisschool. Mochten jullie nu al meer
informatie willen, dan kunt jullie alvast eens kijken naar
de linkjes die hieronder staan. 

·Een ouder die helpt tijdens de gezonde lunch: 
https://www.youtube.com/watch?
v=jVGIcb9OvtE&feature=emb_logo

·Een kind dat zelf vertelt over hoe het de Gezonde
Basisschool ervaart.
https://www.1limburg.nl/minder-pesterij-en-beter-
gewicht-op-gezonde-school?context=topstory

·https://www.youtube.com/watch?v=bZ6YYxrO6kA

Omdat we ons, ter

voorbereiding op de Gezonde

Basisschool, willen oriënteren

op het aanbod in de pauzes

komen er stagiaires van de

Sporthogeschool ons

ondersteunen.

We creëren dagelijks een

begeleid beweegaanbod voor

de kinderen. Dit zal divers van

opzet zijn. 

.

SPORTSTUDENTEN

https://www.youtube.com/watch?v=jVGIcb9OvtE&feature=emb_logo
https://www.1limburg.nl/minder-pesterij-en-beter-gewicht-op-gezonde-school?context=topstory
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbZ6YYxrO6kA&data=04%7C01%7C%7C3c3dd5fb3a1542dd759008d8b7957780%7Ccba538ad79424dd48b292d58b5662fca%7C1%7C0%7C637461199917469033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SeYmd4naXzMkT00iYB9ldFhH5sHj3OstZTs8sEziZWc%3D&reserved=0


TERUGKOPPELING ENQUETES
THUISONDERWIJS
Onlangs hebben jullie van ons via de e-mail een vragenlijst ontvangen over de
manier hoe wij het thuisonderwijs georganiseerd hebben. 

We hadden een goede respons en een geweldig resultaat. De enquête is door
96 ouders ingevuld en jullie gaven ons gemiddeld een 8,2 voor ons
thuisonderwijs. 

Graag willen we enkele belangrijke bevindingen met jullie delen: Ouders zijn
tevreden over het contact met de leerkracht tijdens het thuisonderwijs en er
was voldoende extra uitleg voor kinderen die dat nodig hadden.
Aandachtspunten zijn dat sommige ouders de online onderwijstijd te kort
vonden en er behoefte was aan meer uitdaging voor een aantal kinderen. 

Wij waarderen jullie feedback enorm. Ons team werkt keihard en we zijn blij
om te horen dat dit ook door jullie wordt gezien. Dank jullie wel voor het
invullen van de vragenlijst. Dit geeft ons een goed beeld van jullie beleving van
het thuisonderwijs. 

Ook de kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een enquête ingevuld. De kinderen
gaven het thuisonderwijs gemiddeld een 8,1. 

De leerlingen gaven aan dat er voldoende tijd aan hen besteed werd door de
leerkrachten en dat ze na de uitleg van de leerkrachten zelfstandig aan de slag
konden. Sommige kinderen gaven aan dat ze graag wat meer uitdaging of
extra uitleg hadden willen krijgen. 

Mochten jullie na het lezen van deze terugkoppeling vragen hebben? Dan
horen wij dat graag van jullie! 

Volgende week vindt de Week van de Lentekriebels
plaats. Dit is een jaarlijkse projectweek voor het
basisonderwijs over relaties en seksualiteit. Voor
scholen is het een laagdrempelige manier om
kennis te maken met het geven van lessen
relationele en seksuele vorming. Steeds meer
scholen doen mee met de Week van de
Lentekriebels. Alle scholen in Nederland zijn
verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit.

 https://www.facebook.com/bsdeschatkist

 @obsdeschatkist


