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IN DEZE TITUSTAAL: 

• Luizencontrole 

• Maro de Mier; samenwerken 

• Stagiaire-directeur 

• Suikerfeest 

• Schoolreisje? 

• Studiedag 21 mei 

• Tevredenheidsonderzoek 

 

 Beste ouders,  

Mei, een korte schoolmaand. De eerste week zijn we vrij en dan nog Hemelvaart en Pinksteren, een 

studiedag, weinig schooldagen dus. Ondanks wat versoepelingen rond Corona is het nog steeds onzeker of 

bepaalde schoolacitiviteiten door kunnen gaan. We hebben  schoolreisje en de kleedjesmarkt verplaatst, 

maar het is allerminst zeker dat we de kinderen kunnen verblijden met deze leuke activiteiten. We hopen 

het uiteraard wel en tot die tijd maken we er het beste van op school.  

Het aantal besmette leerlingen en collega’s valt erg mee. We hebben daar voor mijn gevoel niet heel veel 

invloed op, al houden we ons goed aan de geldende regels (afstand, handen wassen…) Nog even volhouden 

en dan voor of zeker toch na de zomervakantie alles weer (een beetje) normaal. 

Iedereen dus voor zover het kan een goede meivakantie. Al eerder vermeld; bij een vakantie naar het 

buitenland moet u bij thuiskomt in quarantaine, maar dat mag er niet toe leiden dat uw kind schooldagen 

mist. Houd u daar rekening mee. Fijne meivakantie! 

 

Met vriendelijke groet, Maurice 



  

  

Luizencontrole 
De laatste maanden is er vrijwel geen luizencontrole geweest in verband met de 
Corona-afspraken op school. We deden dit nog na iedere vakantie, maar we 
twijfelen of het nog wel nodig is. Eigenlijk kwam/komt het bijna niet meer voor dat 
kinderen haarluizen hebben, jaren geleden was dat heel anders. Voorlopig kunnen 
we nog geen controles doen en als dat wel weer mag, moeten we bekijken of we 
het voortzetten 
 
Stagiaire-directeur 
Op onze school hebben we altijd veel stagiaires van de PABO; zij leren om 
juf/meester te worden. De komende weken hebben we een stagiaire, Maaike 
Brons, die de opleiding voor directeur basisonderwijs doet. Maaike zal regelmatig 
op school zijn, met Maurice meelopen, maar ook lessen bekijken. Wij kunnen ook 
veel van haar leren, want Maaike heeft in haar vorige banen veel ervaring opgedaan 
op het gebied van management. 
 
Suikerfeest 
Aan het einde van de Ramadan vieren veel van onze leerlingen het Suikerfeest. Het 
is nu nog niet  helemaal duidelijk, wanneer dit zal zijn. Dat hangt af (ik hoop dat ik 
het goed heb) van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan. Het zal op of 
rond woensdag 12 mei zijn. De leerlingen die dit feest vieren, krijgen 1 dag verlof. U 
kan als ouder dit aanvragen via Social Schools.  
 
Schoolreisje? 
Op woensdag 19 mei stond het schoolreisje voor de groepen 3 t/m 7 gepland. Het is 
op dit moment onzeker of dat door kon gaan. We hebben de reserveringen voor de 
bussen en de parken daarom gewijzigd naar 30 juni. Met de groepen 3 en 4 gaan 
we naar Blijdorp en de groepen 5, 6 en 7 gaan naar Duinrell.  
Als blijkt dat alles door kan gaan, wat we natuurlijk heel erg hopen, sturen we u een 
betaalverzoek. De tijd om dit te betalen zal dan wel korter zijn dan normaal, dus nu 
al de oproep om dat snel te doen. Maar goed, eerst maar kijken of de parken 
opengaan….. 
 
Studiedag 21 mei 
Vrijdag 21 mei krijgen we als team onze derde training voor de Kanjertraining. 
Daarmee halen we onze C-licentie en zijn we ‘voor het leven’ bevoegd om deze 
lessen te geven. Bij de Kanjertraining leren we kinderen goed gedrag aan: hoe ga je 
om met conflicten, hoe los je die op, hoe kan je iemand leren vertrouwen, hoe 

Leren Zichtbaar Maken 

Mei; de maand van Maro de 

Mier. Mieren staan bekend 

om hun samenwerking; zij 

kunnen voorwerpen dragen 

die tientallen keren meer 

wegen dan hun 

lichaamsgewicht. Ze kunnen 

een mierennest maken dat 

duizenden keren zo groot is 

als hun eigen grootte.  

Kortom; samen bereik je 

meer.  

En die eigenschap willen we 

graag aanleren bij de 

leerlingen. Als je iets niet 

snapt, kan je buurman/-

vrouw het misschien wel 

uitleggen aan je. Dat is voor 

diegene ook goed, want door 

het te verwoorden snapt 

hij/zij het ook weer beter. 

Samen de leerkuil 

uitklimmen, wat is er 

mooier?! 

Samen een kunstwerk 

maken is ook zeer 

inspirerend, leren van en 

met elkaar. 

Maro de Mier komt de hele 

maand mei aan bod! 

 

 

 

 

Volgende maand: Reza de 

Reiger, concentreren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

10-5 start school na vakantie 

13+14-5 Hemelvaart, alle leerlingen vrij 

18-5 ouderraadvergadering 

19-5 schoolreisje groepen 3 t/m 7 verplaatst! 

21-5 studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 

24-5 tweede Pinksterdag, iedereen vrij  

26-5 kleedjesmarkt ( we bekijken nog of deze kan  

doorgaan) 

28-5 groepen 7 en 8 ‘wetenschappelijk onderzoek 

drinkable rivers’ 

 

1-6 Titustaal juni wordt verstuurd 

1-6 start E-toetsen groepen 3 t/m 7 (E van Einde  

schooljaar) 

 

 



  

 maak je iemand duidelijk hoe je je voelt etc. We vinden deze lessen erg belangrijk 
en vandaar dat we er goed in geschoold willen worden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tevredenheidsonderzoeken 
De afgelopen weken hebben leerlingen van groep 6, 7 en 8 op school vragenlijsten 
over onze school ingevuld. Hoe tevreden zijn zij over de verschillende onderdelen?  
Zij beoordelen school gemiddeld met een 8,6. Zij zijn vooral tevreden over wat ze 
leren (8,9), de uitleg van de juf (9,3) en de hulp van de juf als het nodig is (9,2). 
Op de vraag ‘hebben jullie een leuke klas’ wordt een 7,4 gescoord en op de vraag 
‘vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?’ een 7,9. 
 
Ook alle ouders hebben de gelegenheid gekregen om hun mening over school te 
geven. 68 ouders hebben dit gedaan en daarmee is de uitslag een aardige 
afspiegeling van de volledige oudergroep. Het cijfer dat we als gemiddelde krijgen 
van ouders is 8,1. Daar zijn we natuurlijk trots op. Het cijfer voor veiligheid is 8,9 en 
‘komt uw kind met plezier naar school’ wordt gewaardeerd met een 8,8. Dat zijn 
mooie cijfers. 
Waar we ons op kunnen verbeteren is: de informatie die u krijgt over uw kind (7,4) 
en het uitdagen van kinderen, al wordt die laatste nog steeds met een 7,6 gescoord. 
In overleg met de MR gaan we een vragenlijst opstellen over het informeren 
(rapporten, gesprekken….) over uw kind. We willen graag weten hoe we u als ouder 
hierin beter kunnen bedienen. Deze vragenlijst krijgt u binnenkort via Social 
Schools.  
 
Al met al mogen wij dik tevreden zijn met wat de kinderen en ouders vinden van 
onze school. We blijven iedere dag hard werken aan de kwaliteit van de Titus, want 
zoals Titus Brandsma al bijna 80 jaar geleden zei: “Hier staan we voor, hier gaan we 
voor!” 
 
De gehele uitslag van dit onderzoek vindt u op : uitslag tevredenheidsonderzoek 
2021 
 

Knijpersysteem 

Zoals u waarschijnlijk weet, 

houden de kinderen hun 

doelen voor taal en rekenen 

bij met knijpers. Zij zetten 

hun knijper laag als ze het 

nog moeilijk vinden, in het 

midden als ze het aan het 

leren zijn en bovenaan als ze 

het doel beheersen.   

Kinderen in groep 4 hebben 

zelf dit systeem nagemaakt; 

heel leuk dat dit zo leeft bij 

deze leerlingen. 

 

 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/delft/9441/titus-brandsmaschool/tevredenheid/#PoIndicator15
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/delft/9441/titus-brandsmaschool/tevredenheid/#PoIndicator15

