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TEVREDENHEID OUDERS
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is onze eerste zorg. Om te
bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden, is uw mening voor ons heel belangrijk. Om
u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en
plezierig vindt aan onze school én op welke punten in uw visie verbetering plaats zou moeten vinden, wordt om de twee jaar een oudertevredenheidsonderzoek gedaan.
De vragenlijsten die worden uitgezet maken deel uit van het kwaliteitszorgsysteem WMK.
Het voordeel hiervan is dat uw antwoorden professioneel en volstrekt anoniem verwerkt
worden. Omdat het onderzoek inmiddels al op vele andere basisscholen in Nederland is afgenomen, kunnen de resultaten vergeleken worden met een landelijk gemiddelde.
Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen. Tijdens het vorige oudertevredenheidsonderzoek in 2018 hadden wij een respons van
53%, een percentage dat gewaardeerd werd met een “voldoende”.
Morgen wordt de vragenlijst per e-mail naar u verstuurd. U kunt dan inloggen met een inlognaam en wachtwoord die vermeld staan in de toegestuurde e-mail. De ouder(s)/verzorger(s)
die vergeten zijn de vragenlijst in te vullen, krijgen via de e-mail na verloop van tijd een herinneringse-mail toegestuurd. De school kan niet zien om welke ouders het dan gaat, het onderzoek is absoluut anoniem. Als u meerdere kinderen op school heeft zitten, mag u kiezen
voor welk kind u de vragenlijst invult. De school adviseert de vragenlijst voor het oudste kind
in te vullen. Wanneer u voor elk kind uit het gezin een vragenlijst wilt invullen, kunt u dit
aangeven bij de directeur van de school. Ook wanneer u geen vragenlijst toegestuurd heeft
gekregen, kunt u dit melden bij de directeur.
Via de Nieuwsbrief zullen wij de uitslag van het onderzoek bekend maken.
Ook de leerlingen van groep 6 t/m 8 en de leerkrachten van de school vullen een voor hen
gemaakt onderzoek in. De leerlingen doen dat deze week in hun eigen groep op de computer o.l.v. van hun eigen leerkracht. Uiteraard is ook deze vragenlijst anoniem.
Vriendelijk verzoek om de vragenlijst uiterlijk 15 juni in te vullen.
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SCHOOLVRIJE JUNI-WEEK EN NOODOPVANG
Onze school voorziet tijdens de schoolvrije juni-week tijdens schooltijd enkel opvang voor
leerlingen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen of vitale processen. Daarnaast
vangen we, indien nodig, kwetsbare leerlingen op. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt,
laat dan uiterlijk woensdag 27 mei vóór 16.00 uur via het e-mailadres
harry.voss@salto-eindhoven.nl weten op welke dag(en) u opvang nodig heeft.
Ik wil u erop wijzen dat er op deze dagen geen les wordt gegeven. Op vrijdag 5 juni verzorgt
de school geen noodopvang, omdat de school dan gesloten is.
Voor en na schooltijd zorgt de kinderopvang voor noodopvang. Dit dient u zelf met de kinderopvang te regelen.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op vrijdag 19 juni komt de schoolfotograaf naar school. Uiteraard volgen wij hierin de RIVM
richtlijnen. De organisatie is op deze dag als volgt:
Fotografie portretten op 1,5 m afstand:
De fotograaf zit minstens 1,5 meter bij de kinderen vandaan.
Geen klassieke groepsfoto’s, maar “koppenkaart”
Er worden geen groepsfoto’s gemaakt omdat dan de 1,5 meter regel in het gedrang komt,
maar er wordt een “koppenkaart” gemaakt waarin de pasfoto’s van de leerlingen als groep
bij elkaar komen te staan.
Er worden dit keer geen broertjes/zusjes foto’s gemaakt.

WEER (GEDEELTELIJK) TERUG NAAR SCHOOL
Graag nogmaals aandacht voor onderstaande afspraken:
 Zorg ervoor dat de leerlingen OP TIJD bij de goede ingang staan. Dat wil zeggen niet
te vroeg of te laat omdat het anders te druk wordt of de klas al naar binnen is. Vanaf
het moment dat uw kind op de speelplaats wordt verwacht en het naar binnengaan
zit 5 minuten. Het is echt noodzakelijk dat de goede tijden worden aangehouden!!!
Blijft u a.u.b. niet te lang bij de hekken of nooddeuren staan. Als uw kind(eren) binnen het hek is, verzoeken wij u om z.s.m. plaats te maken voor een andere ouder.
Van de bewoners aan de Pieter Poststraat het verzoek om niet tussen geparkeerde
auto’s te lopen.
 Het is niet de bedoeling dat ouders op de speelplaats of in het schoolgebouw komen.
 Maak gebruik van de oversteek en ga niet op een andere plaats oversteken. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties en is een slecht voorbeeld voor onze leerlingen. Ook al
moet u daardoor een stukje omlopen, STEEK OVER BIJ DE BRIGADIERS!
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.
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