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TITUSTAAL 

 
 

IN DEZE TITUSTAAL: 

• Uitslag tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen 

• Rapportgesprekken 

• Start nieuwe handvaardigheidjuf 

• Leren Zichtbaar Maken 

 

Beste ouders,  

Begin februari heeft u geen Titustaal van mij ontvangen, vandaar dat ik u nu een Titustaal voor het restant 

van februari en alvast voor maart stuur. De afgelopen weken hebben we op school behoorlijk last gehad 

van zieke collega’s en kinderen. De groepen waren vaak onvolledig of hadden thuis les. Net als bij de 

landelijke cijfers lijken we iets over de piek heen te zijn en keert de rust wat terug op school.  

Met het voorjaar op komst hopen we dat dit doorzet en dat we de komende maanden weer allerlei mooie 

ontwikkelingen gaan zien op school.  

Na de voorjaarsvakantie zie ik de meesten van u hopelijk weer op school bij de rapportgesprekken. 

Daarover meer in deze Titustaal. 

 

Met vriendelijke groet, 

Maurice 



  

  

Uitslag onderzoek tevredenheid leerlingen en ouders 
Afgelopen weken hebben ouders én leerlingen (van groep 6 t/m 8) de gelegenheid 
gehad om een enquête in te vullen. We gebruiken de uitkomsten van deze 
vragenlijsten om ons onderwijs te verbeteren. 
 
De leerlingen gaven ons als ‘rapportcijfer’ een 8,9. Het meeste tevreden waren ze 
over de uitleg van de juf (9,1) en de hulp die ze krijgen van de juf (9,3). Op de vraag: 
hebben jullie een leuke klas, werd een score van 7,6 gegeven. Dat was de laagste 
score, maar gelukkig nog steeds een ruime voldoende.  
 
De ouders gaven het rapportcijfer 7,9. De hoogste scores waren er voor de 
vakbekwaamheid voor de leerkrachten (8,2) en de tevredenheid over wat de 
kinderen leren (8,1). De laagste score, een 7,3, gaven de ouders voor de informatie 
die ze krijgen over de ontwikkeling van hun kind.  
We zijn aan het bekijken wat we daaraan kunnen verbeteren in de rapporten en bij 
de rapportgesprekken.  
 
De exacte uitslagen van de enquêtes kunt u lezen op: 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/delft/9441/titus-
brandsmaschool/tevredenheid/ 
 
Vooralsnog geven de uitslagen geen directe redenen om concreet met iets aan de 
slag te gaan. Dit betekent niet dat de school zich niet ontwikkelt. Op allerlei 
gebieden zijn we op zoek naar verbeteringen.  
Zo zijn we met rapporten bezig; hoe kunnen we ouders en kinderen beter 
informeren over de ontwikkeling? Ook kijken we naar ons rekenonderwijs; voldoet 
de methode nog? Verder zijn we een nieuwe vorm van begrijpend lezen aan het 
leren, het zogeheten Close Reading.  

Maar ook; welk nieuw speeltoestel willen we op de speelplaats        
 
Kortom, de Titus staat nooit stil.   
 

Leren Zichtbaar Maken 

Self-efficacy, een moeilijk 

woord, maar ook heel 

interessant. Als je het 

letterlijk vertaalt dan krijg je 

iets van: zelf-effectiviteit. 

Self-efficacy is het 

vertrouwen van iemand in 

de eigen bekwaamheid om 

met succes invloed uit te 

oefenen op de omgeving. 

Oftewel: geloof in eigen 

kunnen.    

Het klinkt heel logisch dat 

geloof in eigen  kunnen heel 

bevorderlijk is voor de 

prestaties. Dit klinkt niet 

alleen logisch, maar het is 

ook onderzocht en bewezen. 

Komend schooljaar willen we 

ons als team gaan verdiepen 

in self-efficacy en in 

collective teachers efficacy. 

Dit laatste is het collectieve 

geloof bij een team dat zij 

een grote/positieve invloed 

hebben op de ontwikkeling 

van leerlingen.  

Ook dat klinkt 

vanzelfsprekend (en gebeurt 

al), maar door dit extra te 

benadrukken, kan dit veel 

effect sorteren. 

Kortom; ook volgend 

schooljaar gaan we door met 

de ontwikkeling op het 

gebied van Leren Zichtbaar 

Maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

14-2 ouderraadvergadering 

21-2 deze week oudergesprekken 1-2 (niet voor alle kinderen) 

22-2  MR-vergadering 

24-2 Carnaval 

25-2 iedereen vrij 

28-2 start voorjaarsvakantie 

 

7-3 alle leerlingen vrij, studiedag voor leerkrachten 

7-3 uitnodiging voor rapportgesprek wordt verstuurd 

8-3 start school na vakantie + studiedag 

9-3 start nieuwe juf voor handvaardigheid 

10-3 laatste mogelijkheid inschrijven rapportgesprek 

11-3  speelgoedochtend groepen 1-2 

11-3  rapporten mee met de leerlingen (3 t/m 7) 

14-3 deze week rapportgesprekken 

18-3  kledinginzameling 

23-3 juffendag groepen 1-2 

 

1-4 open podium (hopelijk dit keer weer eens met  

ouders er bij!) 

 

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


 

  
Rapporten en gesprekken 
Vrijdag 11 maart krijgen de leerlingen vanaf groep 3 een rapport mee naar huis. In 
de week van 14 maart bespreken de ouders én de leerlingen dit rapport met de 
leerkracht. U kunt zich via Social Schools inschrijven voor deze gesprekken. Op 
maandag 7 maart krijgt u de uitnodiging om in te schrijven. Schrijf snel in, dan heeft 
u de meeste kans op een voor u geschikt moment. 
We vinden deze gesprekken erg belangrijk. We willen u als ouder én de leerling 
graag goed informeren over de afgelopen periode. Daarnaast kunnen er dan 
afspraken gemaakt worden voor de komende periode. Neem het rapport dus van te 
voren door met uw zoon/dochter en neem het rapport ook mee, dan kunnen we 
goed gesprekken voeren met elkaar. 
 
Nieuwe handvaardigheid juf 
Na de voorjaarsvakantie krijgen we een nieuwe juf op school: Francesca Vonck. Zij 
gaat voor alle groepen handvaardigheid-lessen organiseren. Francesca is geen 
onbekende voor de leerlingen, want zij gaf ook al lessen voor het project De 
Sprankelbank. In blokken van een aantal lessen per groep gaat zij op de 
woensdagen lesgeven. We kijken ernaar uit! 
 
Helaas heeft onze muziekmeester Johan aangegeven het te druk te hebben met 
allerlei muzikale activiteiten. Hij is daarom gestopt op onze school. We gaan op zoek 
naar een nieuwe muziekleerkracht. 
 
 

 

 


