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VAN HET TEAM 

Beste ouders en verzorgers, 
 

U hebt vast via PARRO kunnen lezen dat deze week 
in het teken staat van verkeer. In alle groepen zijn er 
‘verkeersactiviteiten’ op niveau. 
De kinderen leggen een 
fietsvaardig-parcours af en 
de oudere leerlingen 

worden gewezen op ‘de dode hoek’ bij vrachtwagens en 
autobussen. 
Dank zij het ‘Brabants Veiligheids Label’ (BVL), wat wij als school al 
jaren geleden hebben behaald, krijgen wij jaarlijks een vastgesteld 
subsidiebedrag, waarvan wij deze mooie en nuttige activiteiten 
kunnen (laten)  organiseren. Die natuurlijk verband houden met verkeer. 

 
U zult ook wel hebben gemerkt, of van de kinderen 
hebben gehoord, dat er op school vaak en veel geboord en 
gegraven wordt. Hoewel we zaken zoveel mogelijk buiten 
of buiten schooltijd plaats laten vinden, merken we er 
natuurlijk wel wat van, maar het was hard nodig. 
De afgelopen jaren hebben we op school heel veel 
verstoppingen, lekkages en overstromingen gehad door 
een slecht rioleringsstelsel. Dat blijkt 

10 jaar geleden bij de verbouwing van onze school niet helemaal goed 
aangepakt te zijn. Resultaat daarvan was ook dat er de laatste maanden 
een heel penetrante rioollucht in het gebouw hing. 
Dat is de reden dat nu het hele systeem vervangen wordt. De 
nieuwbouw (zeg maar de Koberruimtes en de lokalen boven) zijn nu 
geregeld. Daarmee is in ieder geval de vieze geur in de gangen boven al 
verdwenen. Momenteel is de oudbouw aan de beurt en daarna zal de 
gymzaal nog volgen.  
Al met al dus een hele operatie. 
We hebben ook af en toe (afhankelijk van de weersomstandigheden)  nog wel eens last van 
lekkages.  



Er blijkt ook met de aanleg van ons mooie moderne rode golvende 
dak iets fout gegaan te zijn. 
Ook dat zal van BreedSaam (de stichting die de schoolgebouwen 
voor primair onderwijs in Breda en omstreken beheert) nog een keer 
aandacht krijgen in de nabije toekomst. 
Dan zullen we weer een goed toegerust gebouw hebben, waar 
kinderen veilig, schoon, geurvrij, maar vooral droog, goed onderwijs 
kunnen genieten. 

 
De resultaten van alle tevredenheidsonderzoeken zijn de afgelopen 
week afgerond. 
Weer hartelijk bedankt voor uw medewerking. We hebben – hoewel 
relatief laag -  wel een representatief percentage reacties, op basis 
waarvan we conclusies kunnen trekken en waar we plannen rond 
kunnen formuleren. We gaan u daar natuurlijk van op de hoogte 
houden. 
De leerlingen, met name de groepen 6, 7 en 8, hebben ook een 
vragenlijst ingevuld en zij geven de school een 8,1. Hierbij geven zij 
aan heel tevreden te zijn over de lessen die op school gegeven worden en over hun 
leerkracht. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren vinden enkele leerlingen hun klas dit jaar iets minder 
leuk, waardoor het geheel iets lager uitvalt dan voorgaande 
jaren, maar de verwachting is dat dat zich de komende jaren 
vanzelf weer corrigeert. Wij weten in ieder geval dat het 
belangrijk is om de sfeer in de groepen goed in de gaten te 
houden, zodat iedereen een goed en veilig gevoel houdt in 
de groep. 
De groep ouders is heel consequent in hun beoordelingen. 
Van u krijgen we een 7,6. Zelfs ietsje hoger dan voorgaande 
jaren.  
In de ogen van ouders kunnen wij nog verbetering aanbrengen op het gevoel van het 
voldoende 'uitdagen' van de leerlingen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en het 
informeren van ouders over hun kind. Voor die delen halen we een 7 en een 7,1. 
In de ontwikkelingsplannen voor het komende schooljaar gaan we beide zaken opnemen 
met de bedoeling daar beter in gewaardeerd te kunnen worden. Uw suggesties zijn van 
harte welkom. 
We hebben als team ook een beoordeling mogen geven over onszelf en ook daaruit blijkt 
tevredenheid. We geven onszelf ruim 7,5. 

Al met al reden om heel tevreden te zijn over de gang van zaken. 
Natuurlijk zijn er ontwikkelpunten, maar dat is in elke 
organisatie. Het is in ieder geval fijn te zien dat leerlingen het 
naar hun zin hebben, dat ouders tevreden zijn over de school en 
dat het team ook over het algemeen tevreden is over het eigen 
werk. 
Ik wens u weer een heel fijne week, mede namens het team van 
Weilust. 



Met vriendelijke groet, Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie 
 
OPSCHOONOCHTEND WOENSDAG 27 MAART 
   

Volgende week woensdag houden we op Weilust weer een opschoonochtend in 
samenwerking met de Gemeente Breda! 
Vanaf 11.00 uur zal de gehele school rondom de school het zwerfafval gaan opruimen. 
De kinderen krijgen hiervoor veiligheidshesjes, grijpers en vuilniszakken van de Gemeente. 
Ook zal de Gemeente het afval wat we als school hebben verzameld later die dag ophalen. 
Op naar een (nog) schonere wijk! 
 
Team Kbs Weilust 
 

GEVONDEN VOORWERPEN  

 

 

 

 

 


