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BIJLAGE
26-01 Reacties enquête Weilustwekker
VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
De enquête m.b.t. de Weilustwekker is uitgewerkt. Als u meer
gedetailleerd de reacties wilt lezen, vindt u deze als bijlage.
De helft van de ouders van Weilust hebben deze ingevuld tijdens
de laatste ouderavonden op school.
Verheugend om te lezen dat van de 189 deelnemers aan de
vragenlijst er 180 aangeven de Weilustwekker te lezen, dat is
95%, dat had ik nooit verwacht.
Heel fijn te merken dat de moeite die we er in stoppen niet tevergeefs is.
Of zouden de ouders het misschien moeilijk vinden om aan te geven dat ze dit informatieblad van
onze school niet lezen, leest de helft die niet heeft ingevuld veel minder en zou dit een vertekend
beeld kunnen zijn?
Daar moeten we dan eigenlijk maar niet van uitgaan, maar 95 % is wel een heel mooi hoog
percentage.
35% geeft aan graag op de hoogte te blijven en wil geen belangrijke informatie over de school van
hun kind missen en ruim 16% vindt inderdaad dat de teksten korter
en meer ‘to the point’ kunnen. Iets wat ik mezelf ter harte kan
nemen. Ik zal daar eens mee gaan beginnen.
Ik heb wel de indruk dat veruit de meeste ouders de laatste tijd
tevreden zijn over de wijze waarop de school met de ouders communiceert. Parro bevalt de
meeste ouders namelijk ook heel goed.
Mocht u nog suggesties hebben m.b.t. de communicatie van school met en naar ouders, zou het
fijn zijn deze te kunnen lezen op kbsweilust_info@inos.nl .
De medezeggenschapsraad heeft m.b.t. de instemming over
‘andere schooltijden’, de school het advies mee gegeven om een
implementatieplan te schrijven. Dat implementatieplan wordt
ter beoordeling aan de medezeggenschapsraad voorgelegd en
op basis hiervan kan de medezeggenschapsraad bepalen of ze
instemming verleent of niet.

Om een start te kunnen maken met dat plan, is het voor de school van belang om precieze
aantallen leerlingen te weten die gaan overblijven. Pas dan kan bepaald worden hoeveel
medewerkers nodig zijn om alles goed te organiseren. Dan kunnen we taken gaan verdelen en
kosten gaan bepalen.
Om de kwaliteit van het overblijven net zo goed te houden als deze nu is (we hebben namelijk een
mooie score bij de laatste tevredenheidsmeting onder ouders
over het overblijven) willen we graag de mensen in gaan lenen
die dat bij Kober de laatste jaren zo netjes voor ons hebben
geregeld.
Daarom krijgt uw zoon/dochter deze week een brief mee naar
huis met de vraag of u voornemens bent uw kind te laten
overblijven. Wij proberen wel te stimuleren dat zo veel mogelijk
leerlingen overblijven, maar u bepaalt zelf of u dat wilt.
Als u snel reageert, kan de school snel met een concrete uitwerking
komen
Aanstaand weekend gaat de zomertijd weer in. De klok gaat dus een
uur vooruit.
Vergeet u niet dat aan te passen, zodat alle leerlingen maandag weer
keurig op tijd op school zijn?
Laatkomers zijn immers heel storend in de groepen en vinden het zelf meestal ook niet fijn om
daarop aangesproken te worden. Help hen daarom s.v.p. een handje om elke dag op tijd op school
te komen.
Ik wens u samen met het team van Weilust weer een heel fijne week.
Met vriendelijke groet,
Kees van Sprundel, directeur
KAHOOT QUIZ
De groepen 5 hebben deze keer met het Kijkje in de Klas een Kahoot! Quiz gedaan met ouders. De
kinderen hebben alle vragen zelf bedacht. De vragen mochten gaan over alles rondom groep 5;
rekenen, geschiedenis, de juf en dergelijke.
Het doel was om te kijken wat ouders weten van groep 5. Het was een groot succes! Veel ouders,
opa’s en oma’s en vooral veel gezelligheid! (zie foto’s hieronder)
Groetjes, leerkrachten groep 5

GEVONDEN VOORWERPEN DEZE WEEK

UIT DE WIJK / UIT DE STAD

ONDERSTEUNING NODIG BIJ DE SCHOOLKOSTEN?
Voor veel kinderen is de schooltijd een spannende en leuke tijd. Voor u misschien juist een lastige
tijd omdat schoolgaande kinderen ook extra kosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld kosten
voor schoolspullen, boeken, computer, schoolreisje of smartphone.
De Gemeente Breda vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook kinderen die opgroeien
in een gezin met een laag inkomen. Heeft u een bijstandsuitkering of (tijdelijk) een laag inkomen,
dan kunt u voor deze schoolkosten mogelijk gebruik maken van het Schoolstartpakket.
Het Schoolstartpakket is een vergoeding van maximaal 150 euro voor kinderen onder de 12 jaar en
250 euro voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Ook als u meer hulp nodig heeft, kunt u contact
opnemen met de gemeente om dit te bespreken.
Zo komt u wellicht ook in aanmerking voor de Bredapas. Dit is een pas waarmee u of uw kind met
korting gebruik kunt maken van diverse activiteiten in Breda. Informatie hierover vindt u op de
website https://www.breda.nl/bredapas

U kunt een aanvraag indienen op de website https://www.breda.nl/schoolstartpakket. Hier vindt u
ook meer informatie. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de
Gemeente Breda via telefoonnummer 14076 of een e-mail sturen naar
schoolstartpakket@breda.nl
De gemeente werkt voor de uitvoering van het schoolstartpakket intensief samen met Stichting
Leergeld Breda http://www.leergeld.nl/breda/

ALS DE OUDERS GAAN SCHEIDEN
Wanneer de ouders gaan scheiden, brengt dat voor kinderen veel onzekerheid met zich mee. Ze
kunnen hier op verschillende manieren op reageren: ze zijn verdrietig, somber, druk, dwars of
boos. Wat kun je als ouder doen om je kind zo min mogelijk te belasten met de scheiding? Hier
wat tips.
Ben duidelijk
Een scheiding geeft veel onzekerheid. Het is daarom belangrijk om duidelijkheid te scheppen. Leg
uit wat er precies gaat gebeuren: wie gaat er weg en waarheen en wanneer zien de kinderen de
vertrekkende ouder weer. Geef je kinderen de kans alles te vragen wat in hen opkomt en neem
hun gevoelens serieus. Geef zo eerlijk mogelijk antwoord op de vragen die het kind stelt. Kinderen
hebben behoefte aan eenvoudige en eerlijke antwoorden die zij kunnen begrijpen, zonder iemand
de schuld te geven.
Leg uit dat het niet aan je kind(eren) ligt
Soms denken kinderen dat zij de oorzaak van de scheiding zijn. Dat ze de scheiding hadden kunnen
voorkomen als ze bijvoorbeeld liever waren geweest. Vertel je kind dat het niet zijn schuld is dat
papa en mama uit elkaar gaan. Leg ook uit dat papa en mama niet meer van elkaar houden, maar
wel allebei altijd van hun kind(eren) zullen houden en dat dit nooit over zal gaan.
Geef ruimte om de scheiding te verwerken
Wanneer de ouders gaan scheiden, hopen kinderen vaak dat het weer goed komt. Als je uitlegt dat
de scheiding definitief is, maak je voor je kind de weg vrij om de scheiding te gaan verwerken.
Betrek je kind niet bij jullie problemen
Als je als ouders in staat bent om samen aan de kinderen te vertellen dat je uit elkaar gaat, is dat
het beste. Soms is een scheiding problematisch en betrekken de ouders de kinderen daarbij,
gewild of ongewild. Door problemen bespreken waar de kinderen bij zijn, gaan zij zich zorgen
maken en worden ze extra zwaar belast. Jullie kind houdt van jullie allebei, wil niet kiezen en moet
niet hoeven kiezen. Maak je niet boos over je ex-partner in het bijzijn van je kind en vecht geen
ruzies uit waar je kind bij is. Wanneer je kind over je ex-partner vertelt, probeer dan zo neutraal
mogelijk te reageren.

Probeer zoveel mogelijk de regelmaat te bewaren
Door een scheiding verandert het dagelijks gezinsleven. Wanneer kinderen moeten verhuizen,
betekent dit vaak afscheid nemen van vriendjes uit de buurt en de klas. Daarnaast moeten ze
wennen aan een nieuwe plek in een andere omgeving en soms ook aan de nieuwe partner van de
ouders. Tijdens deze moeilijke tijd is het extra belangrijk dat alledaagse dingen gewoon doorgaan.
Veel ouders gaat het opvoeden even wat minder goed af na een scheiding. Je staat er opeens
alleen voor, bent misschien wat minder consequent omdat het je allemaal te veel is. Je ziet wat
meer door de vingers, omdat je je misschien schuldig voelt. Maar juist nu heeft je kind jou nodig
en behoefte aan duidelijkheid, structuur en regelmaat. Wanneer je merkt dat je je kinderen niet
de benodigde hulp en aandacht kunt geven, zoek dan hulp. Bijvoorbeeld bij je vrienden of familie.
CJG Breda
Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien kun je ook terecht bij de School-CJGer van CJG Breda. Op jouw school is dit: Daniëlle Ritsema e-mail: danielle.ritsema@cjgbreda.nl
De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van
leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en
vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken.
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl .

