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Uitkomst tevredenheidsonderzoeken 

Leerlingtevredenheid: 

De leerlingen geven gemiddeld een 8 voor sociale en fysieke veiligheid op school. Enkele leerlingen 

hebben aangegeven zich soms minder prettig te voelen bij de toiletten en in de kleedkamers van de 

gymzaal. We zijn hierover met de leerlingen in gesprek gegaan en zetten dit item op de agenda in de 

leerlingenraad. Uit het onderzoek is gebleken dat de leerlingen zeer tevreden zijn over de lessen op 

school. De verwachtingen en regels op school zijn duidelijk en de leerkracht helpt de leerlingen goed. 

Oudertevredenheid: 

32% van de ouders heeft het onderzoek ingevuld. Helaas is dit niet voldoende voor de vereiste 

betrouwbaarheid. Desondanks zijn wij tevreden met de uitkomst. Op de vraag: ‘gaat uw kind met 

plezier naar school’ geeft u een 8.3 en u geeft een 8.6 voor: ‘voelt uw kind zich veilig’. We hebben 

geen scores onder de 7.5. Wij stellen deze waardering zeer op prijs.  

 

Medewerkerstevredenheid:  

Uit het onderzoek komt naar voren dat het team erg tevreden is over de interne communicatie, de 

sfeer en het gevoel van veiligheid tussen collega’s. Naast het contact tussen collega’s is het team ook 

zeer positief over de contacten met leerlingen en ouders. Daarnaast is het team tevreden over de 

gebruikte methoden, over de manier waarop leerlingen worden uitgedaagd en hoe er wordt 

afgestemd op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Echter zien wij hierin nog ruimte voor 

vernieuwing en verbetering waarop wij onze aandacht blijven richten.   

Even bijpraten: 

Dit is alweer het laatste Rammetje van dit schooljaar. Graag delen we hierin met u een aantal 

zaken waar we trots op zijn en wat ons bezighoudt als team. 
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Laatste OGO-thema’s dit schooljaar 

In de groepen 1 en 2 zijn ze bezig met het thema ‘Op een onbewoond eiland’. Het groepswerk zit vol 

natuurlijke materialen, want iets anders heb je niet op een onbewoond eiland. De tekeningen zien er 

tropisch uit en het zonnetje schijnt regelmatig. Op naar de vakantie!  

 

In groep 3 is het thema dat centraal staat ‘Water heb je nodig’. Het zonnetje gaat steeds meer 

schijnen dus de kinderen van groep 3 kunnen hun lol op met dit thema.  

 
 

In groep 4 werken ze met het thema: ‘Wat groeit en bloeit’. Een passend thema voor deze periode 

van het jaar: het groeien en bloeien van planten en dieren. Ook tijdens dit thema is er in groep 4 

genoeg informatie te vinden over het thema. De leerlingen zullen dit thema een muurkrant maken 

en het thema in de klas zelf verder vormgeven.  

 

In groep 5 t/m 8 eindigen we het schooljaar met het thema ‘mensen’. Dit thema is geopend met een 

EHBO-circuit. De leerlingen kregen een spoedcursus EHBO verdeeld over vier lokalen. Hoe verzorg je 

iemand met een bloedneus? Hoe leg je een verbandje aan? Hoe leg je iemand in de stabiele 

zijligging? Hoe koel je een enkel of pols die gekneusd is? De laatste 5 weken van het schooljaar 

nemen enkele ouders uit de beroepssector zorg tijdelijk het stokje van ons over. Ze gaan voor de klas 

staan en geven een gastles. Wij zijn erg blij met de betrokkenheid van deze ouders. Wat fijn dat we in 

de bovenbouw weer groep doorbroken kunnen werken en externen en ouders kunnen uitnodigen 

om onze thema’s nog rijker te maken.  

 

Personeelsbezetting: 

Via Parro en de mail heeft u afgelopen maandag de voorlopige personeelsbezetting schooljaar 2022-

2023 ontvangen.  
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Hallo ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van basisschool Op Weg,  

Zoals jullie wel weten is juf Gemma na de zomervakantie thuis vanwege haar verlof. Ik zal haar 

werkzaamheden als intern begeleidster gaan overnemen. Ik vind het erg leuk om dit te mogen doen 

omdat ik namelijk al eerder als leerkracht bij Op Weg heb gewerkt.   

Ik zal eerst wat over mijzelf vertellen. Mijn naam is Janna Meeuwissen en ik woon 

samen met mijn man Tim en onze vier kinderen in Siebengewald. Ik ben begonnen 

als leerkracht in Ooij. Daarna heb ik bijna acht jaar op het voortgezet speciaal 

onderwijs gewerkt. Ik wilde graag weer op een basisschool werken en ben toen bij 

de Biezenkamp gaan werken. Vrij kort daarna ging basisschool ’t Bijenveld op zoek 

naar een nieuwe intern begeleider en maakte ik de overstap naar Leuth. Ik werk 

nu samen met Monique, omdat zij  meerscholen-directeur is, maar ook met 

Gemma, omdat zij mijn collega IB-er is.   

Na de zomervakantie ga ik samen met mijn collega’s van Op Weg zorgen dat de 

leerling ondersteuning en de lopende trajecten door blijven lopen zoals afgesproken. Ook nieuwe 

hulpvragen gaan we samen oppakken.   

Hebben jullie vragen, willen jullie kennismaken of wil je even een praatje maken? Kom gerust naar 

mij toe! Ik zal zorgen dat ik na de zomervakantie op mijn werkdagen in de ochtend en middag op het 

schoolplein ben.   

Hartelijke groeten, Janna Meeuwissen 

Volgend schooljaar kom ik werken bij OP WEG. Ik wil mij daarom graag 

voorstellen. Mijn naam is Laura Seesing. Ik ben 20 jaar oud en ik woon in 

Nijmegen. In mijn vrije tijd voetbal ik, ga ik graag naar het terras en speel 

ik veel spelletjes. Afgelopen schooljaar heb ik stage gelopen in groep 1/2a 

bij OP WEG. Dit was mijn afstudeerstage waar ik erg van heb genoten. Nu 

werk ik één dag in de week bij OP WEG en ben dus al goed bekend binnen 

de school. 5 juli zal ik officieel afstuderen. Ik heb veel zin om na de zomervakantie te starten als 

leerkracht van groep 4 op maandag, dinsdag en vrijdag. Woensdag en donderdag zal ik werken in de 

invalpool. Ik hoop snel persoonlijk kennis met jullie te maken. 

Groetjes Laura Seesing 
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Afscheid nemen 

Onze muziekjuf Marian neemt afscheid van onze school. Ze heeft hier 20 jaar gewerkt en gaat nu een 

nieuwe uitdaging aan. Op maandag 11 juli nemen wij onder schooltijd met de hele school op een 

passende wijze afscheid van haar.  

 

Info vanuit de leerlingenraad 

Afgelopen jaar zijn we gestart met de leerlingenraad. We zien dat de leerlingen in de raad enthousiast 

aan de gang zijn gegaan tijdens de bijeenkomsten en dat ze enorm betrokken zijn bij het reilen en 

zeilen op school en een bijdrage willen leveren om de school te verbeteren. 

De leerlingenraad gaat door! Volgend schooljaar zullen 2 leerlingen in de leerlingenraad blijven en 

worden er 6 nieuwe leden ingeloot. Zij gaan verder met de ideeën die nog op tafel liggen.  

Vrijdag 24 juni nemen we tijdens de maandviering afscheid van onze huidige leerlingenraad. Maar bij 

deze danken wij alvast: Timo, Ludger, Suus, Finn, Finn, Yuna, Mohamad en Stan. 

Secretaris en voorzitter van de leerlingenraad vertellen.

 

Afgelopen schooljaar zijn Timo en Ludger de secretaris en voorzitter van de leerlingenraad geweest, 

maar wat doen ze in zo'n leerlingenraad? Dat vertellen ze uitgebreid in het Rammetje. 

"Het begint met een agenda" zei Ludger "Voor de ontmoeting maken wij een agenda. Dan weten we 

wat we in de vergadering moeten bespreken." "Op de geplande data gaan we allemaal naar de 

koffiekamer en kijken of er wat in de ideeëndoos zit." zei Timo. "Als er wat goeds in zit bespreken we 

dat, als het idee is goedgekeurd gaan we ermee naar Monique, dan moet zij het goedkeuren, als zij 

dat doet kunnen we ermee langs de klassen of de meerderheid het ermee eens is." "Ook evalueren 

we de vieringen/activiteiten." Zei Ludger tot slot. "we kijken wat er goed ging en wat we kunnen 

verbeteren.  

Volgend jaar gaan wij naar de middelbare school. Wij vonden het heel leuk om dit te doen. En we 

wensen de nieuwe leden veel succes.  
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Brandweer op school 

Op vrijdag 3 juni was de vrijwillige brandweer uit Ubbergen bij ons op school. Behalve een inkijkje in 

de brandweerauto kregen de kinderen een duidelijk beeld van wat de taken zijn van de brandweer. 

Aan de groepen 6 en 7 is door middel van een spreekbeurt ook iets verteld over het levensreddend 

handelen van de brandweer. Het was lekker weer dus de brandweerspuit werd volop getest.  

 

Vakantierooster schooljaar 2022 - 2023 

Herfstvakantie           24-10-2022 t/m 30-10-2022 

Kerstvakantie             26-12-2021 t/m 08-01-2023 

Voorjaarsvakantie     20-02-2023 t/m 26-03-2022 3                                   

Goede vrijdag             07-04-2023 

2e Paasdag                  10-04-2023 

Meivakantie                24-04-2023 t/m 07-05-2023 

Hemelvaart                 18-05-2023 

2e Pinksterdag            29-05-2023 

Zomervakantie           17-07-2023 t/m 29-08-2023 

Vrije dagen                   De leerlingen zijn deze dag vrij. 

 12-9-2022 Studiedag team 

12-10-2022 studiedag team 

 06-12-2022 werkdrukdag team 

 17-03-2023 studiedag team 

 07-04-2023 werkdrukdag team 

                                       19-05-2023 werkdrukdag team 

 14-06-2023 studiedag team 

 

Vrije middagen  De school is om 12:00 uur uit voor alle leerlingen. 

  23-12-2022 (kerstvakantie)  

 17-02-2023 (voorjaarsvakantie) 

 21-04-2023 (Koningsspelen/sportdag) 

 14-07-2023 (start zomervakantie) 

Continurooster dag 22-12-2022 School is voor de leerlingen om 14:00 uur uit.  

                                                             (i.v.m. kerstviering in de avond) 
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Na de zomervakantie wordt de outlook agenda en de Parro agenda ingevuld. Deze agenda’s worden 

bij mogelijke veranderingen geüpdatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monique Vromen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda: 

 Vrijdag 24 juni                 Viering in de Sprong (ouders zijn welkom) 

 Dinsdag 28 juni  MR vergadering 

 Woensdag 29 juni Leerlingenraad 

 Woensdag 29 juni Rapport mee 

 Maandag 4 juli                Week van de facultatieve rapportgesprekken 

 Dinsdag 5 juli       Kennismaken in de nieuwe klas 

 Woensdag 13 juli Musical groep 8 

 Vrijdag 15 juli     School om 12.00u uit, start zomervakantie 
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De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool 

Hoe praat je met je kind over het conflict tussen Rusland en 

Oekraïne? 

 

Rusland en Oekraïne zijn in oorlog. Het houdt iedereen bezig. Grote kans dat jouw kind 

hier ook iets over opvangt. Misschien maakt je kind zich zorgen of begrijpt het niet wat 

er precies aan de hand is. Je kind kan vragen hebben. Of het geeft je kind 

angstgevoelens. Het is fijn om te weten hoe je als ouders hiermee kunt omgaan, passend 

bij de leeftijd van je kind.  

In onderstaand plaatje wordt per leeftijdsgroep weergegeven wat een kind snapt van oorlog (dit is 

ook afhankelijk van het kind). 

 

Ga in gesprek met je kind 

Het gesprek hierover aangaan met je kind is belangrijk. Maar hoe pak je dat aan? Het belangrijkste 

is; stel vragen en luister naar je kind.  

Hieronder 6 tips die jou bij dit gesprek kunnen helpen. Hierbij geldt; kijk naar de leeftijd én het 

karakter van je kind. Ieder kind is anders. 
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1. Kijk, luister en stel vragen. Stel open vragen, zo weet je waar jouw kind over nadenkt 

en of jouw kind zich zorgen maakt. Kijk naar het gedrag, het lichaam en de houding van je 

kind. Dat zegt soms meer dan duizend woorden. 

2. Geef eerlijk antwoord, zonder je kind bang te maken. Probeer je kind gerust te stellen. 

Je hoeft als ouders niet alle antwoorden te hebben. Je kunt ook vragen wat je kind zelf 

denkt. Voor (heel) jonge kinderen kan hardop denken al voldoende zijn. Voor oudere 

kinderen kun je als ouder op zoek gaan naar passende informatie, bijvoorbeeld het 

Jeugdjournaal. Praat over wat je ziet en leest.  

3. Houd je antwoord kort. Kinderen onder de 7 jaar kunnen fantasie en werkelijkheid nog 

moeilijk scheiden. Geef kort antwoord en help je kind daarna verder waar het mee bezig 

was. Kinderen ouder dan 7 jaar kunnen fantasie en werkelijkheid beter scheiden. Zij 

hebben meer uitleg nodig. Blijf met je antwoord zo dicht mogelijk bij de vraag van je kind. 

4. Sluit je gesprek af. Vraag of je antwoord voldoende is. En geef aan dat jullie er altijd nog 

een keer verder over kunnen praten. 

5. Blijf erover praten. Zo weet je wat er in je kind omgaat.  

6. Let op meeluisteren en kijken. Jij weet wat jouw kind aankan.  

Op de site van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) lees je meer uitleg bij deze tips! 

Samenvattend geeft orthopedagoog Mariëlle Beckers aan: “Houd het dus kort en bondig en probeer 

kinderen wat duidelijkheid te bieden, want dat geeft geruststelling in de angst die ze misschien 

voelen.” 

Meer informatie 

Op onderstaande websites vind je meer informatie over hoe je met je kind over de oorlog kunt 

praten. 

1. Ouders van Nu – zo praat je over oorlog me je kind 

2. JM ouders – praten met je kind over oorlog 

3. NJI – ouderschap en opvoeden – praten met je kind over het conflict tussen Rusland en 

Oekraïene  

Groei! 

In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en 

opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je 

aan via onze website: https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/ 

 

 
Misschien heb je  vragen over dit verhaal of andere vragen? Ik ben er voor allerlei vragen over de 
groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, eten of advies over 
gedrag en gevoel van je kind. 
Voor kleine zorgen en vragen om te voorkomen dat ze ( te) groot worden!! 
Bellen of mail gerust voor een afspraak. 

Mijn spreekuur is op woensdag 20 april van 8.30u-9.15u ( ik sta meestal in de hal      ) 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Marianne van der Kruis-Sand 
Jeugdverpleegkundige 
T:  088-1447111 (bereikbaar van 8.00u-17.00u) / 06-10069335 
E:  mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl 
Werkdagen: di,wo en donderdag 
 

https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oekraine#tip-1.-kijk,-luister-en-stel-vragen
https://www.oudersvannu.nl/nieuws/zo-praat-je-over-oorlog-met-je-kind-houd-het-kort-en-simpel/
file:///C:/Users/gbax/OneDrive%20-%20Gelderland-Zuid/Documents/1.%09https:/www.jmouders.nl/praten-kind-oorlog-orthopedagoog-tips/%3futm_source=article_related_posts%23:~:text=Hou%2520het%2520dus%2520kort%2520en,naar%2520aanleiding%2520hiervan%2520te%2520bespreken.
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oekraine
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oekraine
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/

