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IN DEZE TITUSTAAL: 

 Onderzoek bij leerlingen; tevredenheid over school 

 Leerlingenraad 

 Kijkochtend 

 Juffendag groepen 1-2 

 Kledinginzameling 

 Studiedag voor de leerkrachten: Leren Zichtbaar Maken 

 

Beste ouders, 

Februari zit er bijna op en na de voorjaarsvakantie gaan we vrolijk verder. In veel groepen worden er dan 

rapportgesprekken gevoerd, er is een studiedag voor de leerkrachten, we gaan weer kleding inzamelen en 

er is een kijkochtend én een speelgoedochtend voor de groepen 1-2. Genoeg te doen, maar zoals gezegd 

eerst genieten van de voorjaarsvakantie. Maandag 2 maart zijn de kinderen nog vrij (studiedag), maar vanaf 

dinsdag 3 maart zijn ze weer van harte welkom! 



  

  

Onderzoek bij leerlingen; tevredenheid over school 

Ieder jaar vragen we aan de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hoe tevreden zij zijn 

over school. Ze krijgen dan vragen over de kwaliteit van de lessen (uitleg juf), maar 

ook over de veiligheid op school. De uitslag van de vragenlijsten staan gepubliceerd 

op www.scholenopdekaart.nl en worden doorgestuurd naar de onderwijsinspectie. 

Ook dit jaar zijn de leerlingen gelukkig weer dik tevreden; ze geven school als 

rapportcijfer een 8,4. Wat ons vooral gelukkig stemt is het gevoel van veiligheid op 

school. Er wordt vrijwel niet gepest en de leerlingen voelen zich gewaardeerd.   

 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad is verplaatst naar 10 maart. We gaan het dan hebben over de 

projectweek en over het rookverbod in en om school.  

Kijkochtend 

Voor zowel de ouders van de groepen 1-2 (vrijdag 20 maart) als voor de ouders van 

de groepen 3 t/m 8 (maandag 23 maart) organiseren we een kijkochtend. Van 8.30 

uur tot 9.00 uur bent u van harte welkom in de groep om mee te doen aan een les. 

Uit ervaring weten we dat de kinderen het heel leuk vinden om te laten zien wat ze 

allemaal leren op school. Ook in de hogere groepen laten we u graag zien hoe onze 

lessen er uit zien, dus komt allen! 

Leren Zichtbaar Maken 

Studiedag LZM: 

Maandag 2 maart gaan de 

leerkrachten weer in de 

banken om zichzelf te 

scholen. We gaan dan het 

dan met elkaar hebben over 

LEER-powers (learning 

powers). Dit zijn 

vaardigheden en 

eigenschappen die leerlingen 

(nodig) hebben om goed te 

kunnen leren. Als we die 

kunnen verbeteren bij 

leerlingen en als we ze daar 

ook attent op kunnen 

maken, kunnen leerlingen 

zich veel bewuster worden 

van hun eigen leren.  

Verder gaan we de 

resultaten van de toetsen in 

januari/februari nader 

analyseren. We gaan kijken 

of de kinderen voldoende 

‘gegroeid’ zijn en of we 

aanpassingen moeten doen 

aan ons onderwijs om hiaten 

op te vangen. 

Kortom, het wordt een 

leerzame dag voor ons team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

2-3 studiedag, alle leerlingen vrij 

3-3 luizencontrole 

4-3 laatste inschrijfmogelijkheid rapportgesprekken 

groep 3 t/m 7 

6-3 rapporten mee met de leerlingen 

6-3 speelgoedochtend groepen 1-2 

9-3 deze week rapportgesprekken 

10-3  leerlingenraad (11.00 uur) 

12-3 studiemiddag groepen 1-2 (leerlingen 12.00 uur vrij) 

13-3 kledinginzameling vanaf 8.15 uur (vd Slootsingel) 

17-3 wetenschap- en techniekmiddag 

20-3  kijkochtend ouders groepen 1-2 

20-3  open dag 

23-3 kijkochtend 

25-3 juffendag groepen 1-2 

26-3 groep 4 excursie ‘stilte naast de stad’ 

30-3 groepen 7 en 8 poppenvoorstelling in de Veste 

31-1 groep 3 project ‘Lente’ 

 

1-4 start entreetoets groep 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/


 

 Juffendag groepen 1-2 

Op woensdag 25 maart vieren alle juffen van de groepen 1-2 hun verjaardag op de 

juffendag. De kinderen gaan allerlei leuke activiteiten doen. Dat wordt weer een 

gezellig feestje. Meer informatie volgt nog.  

Kledinginzameling 

Vrijdag 13 maart komt rond 8.15 uur de kleding-bus weer voorrijden. U kunt dan al 

uw oude kleding en schoenen langs brengen. De opbrengst van deze inzameling 

gebruikt de ouderraad om allerlei zaken voor de kinderen te organiseren. Zo zorgen 

zij altijd voor versnaperingen bij verschillende activiteiten: wat lekkers en gezonds 

bij de Titus-disco, een verfrissing bij de avondvierdaagse enz. Dus hoe meer kleding 

hoe meer zij kunnen besteden en de oude kleding krijgt op die manier een ‘tweede 

leven’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


