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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Komende maandag gaan de groepen 8 op schoolkamp. Van maandag tot en met 

woensdag verblijven zij in kamphuis Ahoy in Oosterhout. Drie dagen van actief 

bezig zijn, weinig slaap en vooral gezelligheid met elkaar. Hopelijk zijn de 

weergoden onze kampgangers goed gezind en kunnen ze straks terug kijken op een 

mooie herinnering.  

 

Graag wil ik nogmaals de verkeersveiligheid onder de aandacht brengen. Wanneer 

het weer wat minder goed is, worden er meer leerlingen met de auto naar school 

gebracht en weer opgehaald. Meer auto’s zorgt voor meer bedrijvigheid rondom de 

school. Veel auto’s worden geparkeerd op plaatsen waar dit niet is toegestaan en 

dit zorgt voor onveilige situaties. Kijk goed uit waar u uw auto parkeert. Doe dit 

vooral niet recht voor de school (Draaiboom) of de inritten van de fietsenstalling 

(Heusdenhoutsestraat en Draaiboom). Hier lopen en rijden veel leerlingen langs. 

Zorg dat het veilig blijft. 

 

Volgende week is er alleen op maandag, dinsdag en woensdag school.  

Donderdag (Hemelvaartsdag) en vrijdag, 26 en 27 mei, zijn we vrij.  

 

Ik wens u namens alle collega’s alvast een fijn weekend. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPONSORLOOP VOOR OEKRAÏNE  

 

Vorige week donderdag 12 mei hebben we met de 

Sponsorloop een fantastisch bedrag opgehaald 

voor de vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. 

Zelfs nu na de Sponsorloop worden er nog steeds 

donaties gedaan, wat geweldig! 

De teller staat inmiddels op € 8.855,- ! 

Wij willen u erop attenderen dat de actie woensdag 23 mei zal eindigen. Tot die 

tijd kunnen er nog donaties gedaan worden. 

Toch willen wij u nu al hartelijk danken voor uw bijdrage en de kinderen voor het 

zoeken van sponsoren en hun inzet tijdens de Sponsorloop! 

Team Kbs Weilust 

 

RESULTATEN OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK APRIL 2022  
 
Voor de meivakantie heeft u de mogelijkheid gehad om het oudertevredenheids-

onderzoek in te vullen. Fijn dat u de moeite heeft genomen om dit te doen. Het 

geeft ons altijd waardevolle input en feedback om ons onderwijs nog beter vorm te 

geven.  

Met trots kunnen we u melden dat u de school gewaardeerd heeft met een 7,9. Dit 

is een hogere waardering dan voorgaande jaren en daar zijn we heel trots op en 

blij mee.   

Wel moeten we hierbij vermelden dat er slechts 79 reacties zijn binnengekomen, 

dit is 25% van de aangeschreven ouders. Volgend schooljaar zullen wij weer een 

oudertevredenheidsonderzoek uitzetten, waarbij we hopen op een hoger 

responspercentage.   

Uit de resultaten kwam vooral naar voren dat we nog verbetering kunnen 

aanbrengen bij het voldoende 'uitdagen' van de leerlingen om zich optimaal te 

kunnen ontwikkelen en het informeren van u over uw kind. Deze onderdelen 

hebben de nodige aandacht gekregen in onze nieuw opgezette missie en visie van 

Weilust. We hopen dat ouders hier snel de resultaten van gaan ervaren.   

Bij deze willen we u uitnodigen om ons zeker feedback te blijven geven. We zijn er 

voor elkaar.   

 

Hoe tevreden zijn ouders over de school, uitgesplitst naar vraag?  

 

Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)  

VRAAG  GEMIDDELD 
CIJFER  

 

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?  8,6  
 

Hoe veilig voelt uw kind zich op school?  8,5  
 



VRAAG  GEMIDDELD 
CIJFER  

 

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak 
van de school?  

7,6  
 

Hoe tevreden bent u over uw contact met de 
medewerkers van de school?  

7,9  
 

  
Onderwijsleerproces  
VRAAG  GEMIDDELD 

CIJFER  

 

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op 
school?  

7,8  
 

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of 
haar niveau?  

7,7  
 

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om 
zich maximaal te ontwikkelen?  

7,5  
 

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de 
leerkrachten?  

8,2  
 

  
Informatie en communicatie  
VRAAG  GEMIDDELD 

CIJFER  

 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt 
over wat er op school gebeurt?  

7,8  
 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt 
over uw kind?  

7,4  
 

  
Rapportcijfer  
VRAAG  GEMIDDELD CIJFER  

 

Welk rapportcijfer geeft u de school?  7,7   

      

 

 

 

 

 

 



GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 
 

VAN DE OUDERRAAD 

 

HET KAN NOG NET! 

 

Weet u het nog? Met welke enthousiaste verhalen uw kinderen thuiskwamen na het 

Sinterklaasfeest en na het Kerstfeest? En heeft u ook zo 

genoten van KieleweiTeeVee? En laten we vooral de 

Paasviering of de fantastische Koningsspelen niet 

vergeten. Wat een weertje! Allemaal leuke activiteiten 

die van de Ouderbijdragen betaald worden. En over een 

maandje of wat staat er ook nog een geweldige afsluiter 

naar de Efteling op het programma. Echt iets om naar uit 

te kijken. 

Gelukkig hebben we al van veel ouders de Ouderbijdrage 

ontvangen. En natuurlijk is het een vrijwillige bijdrage, 

maar helaas niet vrijblijvend omdat de inkomsten 

eenvoudigweg het beschikbare budget voor de feesten 

bepaalt. Daarom doen wij bij deze een oproep om nog 

even na te kijken of u al betaald heeft.  



Zo niet, doe ons en uw kind(eren) een plezier en maak het geld alsnog over. Dan 

kunnen we ook volgend jaar weer een fantastisch programma organiseren. 

U kunt betalen door middel van de betaallink die u op 21 oktober van dit schooljaar 

via Parro heeft ontvangen vanuit ‘Schoolkassa’. U vindt hem zo: Open de app 

‘Parro’ en klik op het derde symbooltje onderaan, het tekstballonnetje. Klik 

vervolgens op het ‘gesprek ‘Schoolkassa’. Hierin ziet u de link voor de 

Ouderbijdrage staan en trouwens ook de link voor de Overblijfbijdrage (TSO). Door 

op beide links te klikken kunt u via ‘Ideal’ de betreffende bijdrage direct betalen.  

Het kan nog net! 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar 

kbsweilust.ouderraad@inos.nl  

 

Namens uw kind, en ook alle andere kinderen van Weilust, alvast bedankt.  

De Ouderraad 

mailto:kbsweilust.ouderraad@inos.nl

