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Harderwijk, 12 november 2020

Beste ouders,

We konden deze week nog heerlijk genieten van prachtig herfstweer en hoge temperaturen. Heerlijk om er even op uit
te gaan en te ontspannen in deze bijzondere tijd. Met de donkere dagen in aantocht maken we ons als school op voor
een altijd drukke, maar gezellige tijd. Het Sinterklaasfeest zal vanwege alle maatregelen dit keer op een andere manier
worden gevierd, waarbij de traditionele intocht aangepast is. Toch proberen we er met de kinderen een heel groot feest
van
0 te maken, want ook dat is belangrijk in een tijd waarin de kinderen toch al veel moeten missen. Uiteraard worden
de RIVM-maatregelen nadrukkelijk in acht genomen bij alle activiteiten, die in de komende periode worden
georganiseerd!
In deze nieuwsbrief treft u een terugblik aan op de voorlichting van Dragon Dronten in de groepen 5, stelt Julia Roskam
zich even voor, wordt het schoolskeeleren aangekondigd en wordt ook in gegaan op de organisatie van het komende
Sinterklaasfeest. Daarnaast treft u ook informatie aan over de laatste ontwikkelingen op school en worden de resultaten
van de Vragenlijst Tevredenheid Leerlingen bekend gemaakt. Veel leesplezier toegewenst!

Resultaten Vragenlijst Veiligheid
Eén keer per schooljaar wordt de vragenlijst Veiligheid Leerlingen afgenomen op CBS De Triangel. Het doel hiervan is
de veiligheidsbeleving van de leerlingen in de groepen 6 t/m 8 in kaart te brengen en op basis van de resultaten te
kunnen sturen op het verder versterken van de veiligheid in de school. De vragenlijst Veiligheid omvat de volgende
indicatoren: Veiligheidsbeleving; Het optreden van de leraar; De opstelling van de leerling; Welbevinden; Fysieke Veiligheid; Sociale Veiligheid; Psychische Veiligheid en Materiële Zaken.
Het programma dat hiervoor gebruikt wordt is Werken Met Kwaliteit, dat gebaseerd is op het Inspectiekader en als
kwaliteitsinstrument aan de eisen van de onderwijsinspectie voldoet.
Van de 151 leerlingen, hebben 147 de vragenlijst digitaal ingevuld en dat geeft een responspercentage van 97%. Met
dit percentage zijn de resultaten betrouwbaar en krijgt de school zo een goed beeld van haar kwaliteit.
De leerlingen konden op alle stellingen een waardering geven van 1 (zwak/onvoldoende); 2 (matig); 3 (voldoende) en
4 (goed).
Waardering van de scores:
Een score tot 2.50 Onvoldoende; een score tussen 2.50 en 3.00 Zwak (matig); een score tussen 3.00 en 3.25 Voldoende; een score tussen 3.25 en 3.50 Ruim voldoende; een score tussen 3.50 en 3.75 Goed; een score tussen 3.75
en 4.00 Uitstekend.
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Norm:
De norm is ingesteld op 3.00. Een sterk punt is een punt dat boven de 3.50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een
punt dat beneden de 3.00 scoort.
Benchmark:
De resultaten van de eigen school (Gemiddelde Score Eigen School (GSES)) worden ook vergeleken met de resultaten
van de overige scholen in Nederland (Gemiddelde Score Overige Scholen (GSOS)).
Resultaten:
Totaalscore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Veiligheidsbeleving
Het optreden van de leraar
De opstelling van de leerling
Welbevinden
Fysieke veiligheid
Sociale veiligheid
Psychische veiligheid
Materiële zaken

GSES
3.67
3.68
3.62
3.40
3.59
3.75
3.78
3.78
3.81

GSOS
3.58
3.30
3.30
3.37
3.64
3.63
3.68
3.65

Onze school scoort bij de leerlingen een 3.67. Daarmee scoort de school goed. Van de 8 beoordeelde indicatoren is er
geen enkele indicator als onvoldoende beoordeeld en kreeg slechts 1 indicator een enigszins lagere beoordeling in
vergelijking met de overige indicatoren (De opstelling van de leerling: 3.40). Daarnaast lagen de resultaten op alle
indicatoren hoger dan de gemiddelde score van de overige scholen.
Ook mochten de kinderen een beoordeling geven op 2 stellingen:
▪Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer
▪Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer

8.8
8.7

Uiteraard zijn we als school tevreden met deze resultaten. We realiseren ons echter ook, dat veiligheid een basisvoorwaarde is voor het leren van de kinderen en dat we als school altijd enorm alert hier op moeten blijven!

Schoolbibliotheek
Per 1 april a.s. start het traject de Bibliotheek Op School (BOS). Intussen zijn de voorbereidingen al in volle gang. Het
meubilair voor de bibliotheek is aangeschaft en in de periode tot aan de kerstvakantie wordt het boekenaanbod voor de
leerlingen geheel vernieuwd!

Subsidie watertappunt
De school heeft een subsidie voor een watertappunt aangevraagd in het kader van het bevorderen van gezond gedrag
bij kinderen. Deze subsidie is toegekend en binnenkort zal worden bekeken waar het watertappunt geplaatst gaat
worden.

Boom op het plein
In het kader van de vergroening van het schoolplein wordt er een extra boom op het plein geplant. Deze zal komen
achter het voetbaldoel. Deze plek is in overleg met de leerlingenraad gekozen.

Raamfolie
Om de aanblik van de school te verfraaien en van de buitenkant niet meer tegen verwarmingspanelen aan te kijken is
er raamfolie aangebracht in het atrium, de kleutergang- en lokalen.

Sinterklaasfeest
Op 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. In verband met Corona zal deze dag er iets anders uitzien
dan u normaal gewend bent. Zo kunt u als ouder niet met de kinderen de Sint en Pieten opwachten buiten het schoolplein. We ontvangen de Sint en Pieten op school. Hoe dit gaat? Dat moet nog even geheim blijven. De Sint en Pieten
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zullen de groepen 1 t/m 4 bezoeken, rekening houdende met de daarbij geldende Corona regels. In de groepen 5 t/m
8 worden cadeautjes en surprises uitgepakt. Waar moet u als ouder nog rekening mee houden:
•

Kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school op 4 december

•

Uiteraard wordt er snoepgoed uitgedeeld op 4 december. Zijn er kinderen met
allergieën, dan graag zelf iets lekkers meegeven aan het kind. Dit kan gedeclareerd worden bij de school. Kassabon inleveren bij de directie

•

Groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. Groepen 5 t/m 8 om 14.30 uur.

•

Groepen 5 t/m 8 nemen ook de lunch mee naar school

•

Groepen 5 t/m 8 trekken lootjes lootjes in de klas. Op vrijdag 13 november
krijgt uw kind een “leeg” lootje mee naar huis. In het weekend kunnen hier de
cadeauwensen op geschreven worden. Op maandag 16 november moeten
de ingevulde lootje weer meegenomen worden naar school. De kinderen trekken dan lootjes in de klas. De kinderen kopen een cadeau voor elkaar van
max. 5 euro en maken een surprise en een gedicht. De kinderen nemen dit op donderdag 3 december al mee
naar school! We gaan er met elkaar een gezellige en fijne viering van maken.

Even voorstellen
Mijn naam is Julia Roskam. 18 jaar en ik woon in Lelystad. Ik zit nu in het 3 e jaar van Landstede
sport en bewegen, het profiel dat ik gekozen heb is SBG (sport, bewegen en gezondheid). Dit
jaar loop ik stage bij GA! Harderwijk, in het beweegteam Drielanden bij Maarten van Gilst. Ik
zorg voor een gezonde levensstijl bij kinderen. Dit doe ik doormiddel van pauze activiteiten en
brede school (koken met Julia). Ik ben tijdens de pauzes op maandag of donderdag te vinden
op de schoolpleinen, hier zal ik verschillende activiteiten aanbieden. Julia Roskam

Schoolskeeleren
Dit jaar wordt er geen ijsbaan opgebouwd in het centrum van Harderwijk i.v.m. Corona. Er is daarom geen schoolschaatsen voor de groepen 4 t/m 7. De gemeente Harderwijk heeft wel een alternatief bedacht, nl. schoolskeeleren. Dit
is alleen voor de groepen 6, 7 en 8.
Onderstaande data zijn hiervoor gereserveerd. Informatie over het skeeleren ontvangt u t.z.t. via Parro.
Woe. 2 dec.
10.00 - 11.00 uur Groep 6b
11.00 - 12.00 uur Groep 6c

Ma. 7 dec.
09.00 - 11.00 uur Groep 7a
10.00 - 11.00 uur Groep 7b

Woe. 9 dec.
09.00 – 10.00 uur Groep 8a
10.00 – 11.00 uur Groep 8b

Ma. 14 dec.
10.00 - 11.00 uur Groep 6a

Lief en Leed
Helaas is juf Elise vorige week om persoonlijke redenen vrij onverwacht uitgevallen. We hopen en bidden dat ze snel
weer mag herstellen! Gelukkig kon juf Miranda de groep overnemen en daar zijn we heel blij mee, gezien het grote
personeelstekort in het onderwijs.
Voor de herfstvakantie heeft meester Arie aangegeven, dat hij na 12 ½ jaar Triangel zijn carrière als schoolleider gaat
starten op de Prinses Beatrixschool in Hulshorst. Een beslissing, die hij ‘gelukkig’ met pijn in het hart heeft genomen.
Uiteraard wensen wij Arie alle succes toe bij deze nieuwe uitdaging en de contacten zullen zeker blijven! Natuurlijk
wordt er nog uitgebreid stil gestaan bij zijn afscheid van onze school.
Het vertrek van meester Arie betekent ook, dat onze school een vacature heeft voor groep 8a. Inmiddels is de
sollicitatieprocedure opgestart en vinden volgende week de gesprekken plaats!
Tot dusver lukt het nog steeds om de uitval van collega’s voor de groep op te vangen. Iedereen is gelukkig bereid nog
een stap harder te lopen en extra te werken als dat nodig is. Als school blijven we echter kwetsbaar als er meerdere
collega’s tegelijk in het kader van alle Covid-maatregelen niet voor de klas kunnen staan. In de vorige nieuwsbrieven
heeft u kunnen lezen op welke wijze het onderwijs dan georganiseerd wordt. Het is belangrijk om dat als ouders goed
in de gaten te houden, want de mogelijkheid is zeker aanwezig, dat er overgeschakeld moet worden naar
afstandsonderwijs. Laten we hopen, dat het op onze school allemaal meevalt!
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10-minutengesprekken
In de week van 23 t/m 26 november a.s. vinden de 10-minutengesprekken plaats. Deze worden evenals de
kennismakingsgesprekken weer gevoerd via Teams.

Gastlessen van Dragon Dronten.
Om de DaVinci lessen een extra dimensie te geven, koppelen we aan iedere groep een extraatje of uitje. Op maandag
9 november waren de kinderen van de groepen 5 aan de beurt. Zij kregen een gastles over reptielen, gegeven door
Yannes van Dragon Dronten. Dit in aansluiting op de DaVinci lessen m.b.t. het leven op land en water.
Yannes heeft de kinderen kennis laten maken met een koningspython, een schildpad, een gekko en een baardagame.
Hij vertelde op ludieke en humoristische wijze veel over deze dieren, met als doel een stuk wijzer te worden. De kinderen
mochten veel vragen stellen en de reptielen van dichtbij bekijken en aanraken. De koningspython mocht om de nek van
de juffen die dat durfden. De stoere juffen Tresita en Marielle hebben dit gedaan. Uw kind heeft een folder van Dragon
Dronten mee naar huis gekregen. Mocht u nog meer willen weten, dan verwijzen wij naar deze folder
of www.dragondronten.nl

Tot besluit
Een gedicht van Greet Brokerhof-van der Waa uit de bundel ‘Een rode draad’
Mag ik bij je schuilen tegen de ijzige wind
van harde taal en harteloze woorden?
Kun jij me beschermen tegen mensen
die alleen aan zichzelf denken
en een ander in de kou laten staan?
Mag ik bij je schuilen tegen de koele blikken
van mensen die hun oordeel al klaar hebben?
Kun jij mij een deken geven, die beschermt
tegen de kille onverschilligheid
van de wereld om mij heen?
Mag ik bij je schuilen als ik, koud en verkleumd,
op zoek ben naar een vriendelijk woord?
Kun jij me wat hartelijkheid geven,
wat warme belangstelling en een beetje zorg?
Kun jij me misschien de zon laten zien?

Namens het team alvast een heel fijn weekend toegewenst!

Met een vriendelijke groet,

M. Lemstra, directeur CBS De Triangel
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