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EVEN BIJPRATEN

Er zijn al heel veel ouders lid van de Parro-app! Dan heeft u vast al
een berichtje of foto mogen ontvangen. Heeft u nog vragen of twijfels? Vraag het de
leerkracht even!

Tevredenheidsonderzoek:
In de MR bijeenkomst van vanavond, 2 oktober 2018, zullen we de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken
bespreken. De verbeterpunten zijn opgenomen in het jaarplan 2018-2019. Op sommige punten zullen we
nadere analyse moeten toepassen om te kijken waar de cijfers op gestoeld zijn. Hieronder treft u de
samenvatting van Scholen met Succes.
Samenvatting Tevredenheidspeiling 2018, Resultaten Oudertevredenheidspeiling
 Responspercentage 46%
 Gemiddeld rapportcijfer van 7,3. Landelijk is dit een 7,5.


 91% van de ouders is tevreden over de aandacht voor normen en waarden, 4% is hier ontevreden
over.
 85% van de ouders geeft aan dat de leerkracht begrijpt wat hun kind nodig heeft.
 83% van de ouders is tevreden over de rust en orde op school, 9% is hier ontevreden over.
 96% vindt de informatie van de school begrijpelijk.
 75% van de ouders is tevreden over de sfeer en inrichting van het gebouw, 24% is hier ontevreden
over.
 72% vindt dat de school doet wat zij belooft, 4% vindt dit niet.
 72% spreekt vaak positief over de school, 26% soms en 2% nooit.
Belang en tevredenheid
Er is aan de ouders gevraagd wat zij belangrijk vinden voor een goede school. De vijf belangrijkste aspecten
volgens de ouders van De Zilverberg vindt u in onderstaand figuur, gevolgd door het tevredenheidscijfer van
de ouders en het landelijk gemiddelde.
1. De leerkracht De leerkracht wordt door de ouders als belangrijkste aspect voor een goede school
genoemd. Bijna alle ouders zijn tevreden over het contact met de leerkracht en over de betrokkenheid van de
leerkracht bij de leerlingen. Veel ouders vinden dat hun kind zich gewaardeerd voelt door de leerkracht en
dat hij/zij de kinderen zelfvertrouwen geeft. 91% van de ouders is tevreden over hoe de leerkracht hen
informeert over hoe het gaat met hun kind, 7% is hier ontevreden over. 10 ouders (14%) geven aan dat de
leerkracht geen rekening houdt met wat hun kind kan.
2. Contact met de leerkracht Bijna alle ouders zijn tevreden over de gelegenheid om met de
groepsleerkracht te praten, ze nemen initiatief richting de leerkracht bij vragen of opmerkingen en de
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leerkracht is ook makkelijk te benaderen. 82% van de ouders geeft aan dat de leerkracht contact met hen
opneemt als er iets opvalt aan hun kind, 4% geeft aan dat dit niet gebeurt. 79% van de ouders is tevreden
over hoe de leerkracht hen informeert over de aanpak in de groep, 11% is hier ontevreden over.
3. Veiligheid 70% van de ouders is tevreden over het toezicht op de kinderen tijdens de pauze (30% weet
het niet). 46% van de ouders geeft aan tevreden te zijn over het optreden van de school bij pestgedrag (8%
ontevreden en 46% weet het niet). 71% is tevreden over hoe de kinderen met elkaar omgaan op het
schoolplein, 9% is hier ontevreden over.
4. Persoonlijke ontwikkeling Veel ouders zijn tevreden over het bevorderen van zelfstandigheid en over de
aandacht voor het sociale aspect in de groep (resp. 83% en 79% tevreden en 9% en 12% ontevreden). Over
de aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling is 75% tevreden en 11% ontevreden.
5. Contact met de school Bijna alle ouders voelen zich welkom in de school. 85% van de ouders is
tevreden over de informatie die zij krijgen over hun kind (15% ontevreden). Over de gelegenheid om met de
directie te praten is 88% tevreden (11% weet het niet). 59% van de ouders is tevreden over de afhandeling
van opmerkingen/klachten door de directie, 2% is hier niet tevreden over.
De Zilverberg Tevredenheidscijfer
Alle scholen
1. De leerkracht 7,7
7,6
2. Contact met de leerkracht 7,8
7,7
3. Veiligheid 7,1
6,4
4. Persoonlijke ontwikkeling 7,2
7,3
5. Contact met de school 8,1
7,4

Minder van belang, maar niet onbelangrijk: In onderstaand figuur ziet u de twee aspecten die ouders minder
belangrijk vinden voor een goede school, weer gevolgd door het tevredenheidscijfer van de ouders en het
landelijk tevredenheidscijfer.
6.Kennisontwikkeling Over de aandacht voor rekenen en taal zijn relatief veel ouders
tevreden (respectievelijk 90% en 89%, landelijk is dit 82% en 84%).
95% is tevreden over de lessen naast lezen, taal en rekenen (4%
ontevreden). 78% van de ouders is tevreden over de leerresultaten
die de school bereikt, 17% is hier ontevreden over.
7. Partnerschap
Bijna alle ouders zijn tevreden over de mogelijkheden om als ouder
actief mee te doen met activiteiten. Ook zijn veel ouders (85%)
tevreden over hoe de school hen inzicht geeft in haar visie op
onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Over de mogelijkheid tot
meedenken over wat er op school gebeurt is 81% tevreden en 6%
ontevreden.

Conclusie Hieronder vindt u de top 10 tevredenheid en de top 10 ontevredenheid
Top 10 tevredenheid ouders
Top 10 ontevredenheid ouders
1. Contacten met de leerkracht
1. Hygiëne en netheid binnen de school
2. Welkom voelen op school
2. Sfeer en inrichting schoolgebouw
3. Mogelijkheden actief mee te doen
3. Bereikte leerresultaten
4. Bereikbaarheid van de leerkracht
4. Wijze waarop de schooltijden worden
5. Vindbaarheid van de schoolgids
nageleefd
6. Lessen school naast lezen, taal en
5. Informatievoorziening over het kind
rekenen
6. Hoe leraren kinderen uitdagen om het
7. Contact met de school
beste uit zichzelf te halen
8. Gelegenheid om met de leerkracht
7. Aanwezigheid van voorzieningen voor
te praten
overblijven
9. Aandacht voor normen en waarden
8. Inzicht op visie
10. Betrokkenheid leerkracht bij
9. Omgang van de kinderen onderling
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leerlingen

10. Samenwerking rondom extra
begeleiding van kind

Nieuw Jeelo Verkeer!
Het JEELO project voor de maand Oktober is Verkeer.
Kinderen gaan dagelijks door het verkeer met de fiets of te voet;
 naar school;
 met vriendjes spelen;
 naar het speeltuintje;
 naar de voetbal of blokfluitles enz.
Hoe kan dat zo veilig mogelijk? Kennis over de verkeersregels is niet genoeg. Je moet verkeerssituaties ook
kunnen overzien. Dat leer je alleen door te oefenen. Doel van dit project is dat de kinderen niet alleen leren
over de regels van het verkeer, maar ook leren verkeersvaardig te worden en leren observeren wat
gevaarlijke situaties in het verkeer zijn. Veilig door het verkeer gaan kan alleen als je bewust bezig bent met
het verkeer en je niet laat afleiden.
Om dat bewustzijn te leren, organiseert de verkeersgroep de volgende activiteiten op en rondom het
schoolplein. Wilt U als hulpouder ondersteunen met een van deze activiteiten, laat het de leden van de
verkeersgroep dan even weten. Dit zijn:
Carolien de Weerd
Cees Verhoeven
Antoine van Hout
Bernadette Janssen
Astrid van Dael.
Fietsparcours voor groep 1-2 en 3
Op woensdag 10 oktober organiseert de verkeersgroep samen met de hulpouders een verkeersochtend voor
groep 1 t/m 3.
Op het schoolplein hebben we een groot parcours gemaakt met verkeersborden, voetgangersichten, zebrapad enz. Die ochtend gaan we met de kinderen (2 groepjes per keer) ong. 15-20
minuten het volgende oefenen:
Lopen
1. lopen over de stoep en straat
2. om een obstakel heen lopen
3. lopen in een groep
Oversteken
4. oversteken
5. oversteken
6. oversteken
7. oversteken
8. oversteken

in
bij
bij
bij
bij

een rechte straat
een zebrapad
voetgangerslichten
geparkeerde auto's
kruispunten

De ouders gaan met een groepje over het parcours lopen. Ze oefenen ondertussen het lopen over
de
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stoep en de straat, en het oversteken, de andere ouders regelen het "verkeer" (andere groe). We wil
len die ochtend gebruik maken van de fietsjes van school (voor groep 1 / 2 ) en voor groep 3 zou
den we willen vragen of een aantal kinderen hun fietsen zouden willen
meenemen, eventueel even lenen aan een klasgenoot.
Fietscontrole en Lightwise-actie
Op woensdag 24 oktober vindt de Lightwise-actie plaats voor de groepen 3 t/m 8. Hulpouders doen dan een
fietscheck. De reservedatum van de lightwise-actie is op 31 oktober).
Bij een fietscontrole wordt de fiets gecontroleerd op de wettelijke eisen en op de eisen die Veilig Verkeer
Nederland stelt. De 'VVN-eisen' zorgen voor extra veiligheid. Een fiets die naast de wettelijke eisen ook
voldoet aan de 'VVN-eisen' mag een OK-sticker voeren.
Uw kind krijgt een oké sticker wanneer de fiets voldoet en een controleformulier met daarop aangevinkt wat
er eventueel gerepareerd dient te worden.

Filmpje fietscontrole van de VVN: https://www.youtube.com/watch?v=R2G9IRWbEj4
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Kinderboekenweek:
Op 3 oktober is de start van de Kinderboekenweek met als thema: Kom er bij! Dit thema heeft als ondertitel:
Vriendschap. Op woensdag 3 oktober gaan we met de onderbouw naar de bibliotheek van Overasselt voor
een voorleesochtend.
Op donderdag 11 oktober is de jaarlijkse boekenmarkt waarbij we de oproep willen doen om zoveel mogelijk
boeken van thuis mee te brengen die verkocht kunnen worden op de markt. Het moeten wel kinderboeken
zijn! Van de opbrengst kunnen we weer nieuwe boeken kopen voor in de klas en voor de schoolbieb.
De kinderen mogen vanaf kwart voor 3 onder begeleiding van hun ouders naar de markt om daar een mooi
of spannend boek te kopen. De kinderen die naar de BSO gaan, mogen vanaf 15.00 uur met de begeleiders
naar de markt. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat zij geld mee hebben gekregen.
Op de markt kan behalve boeken ook koffie, thee, limonade en cake gekocht worden.
Op vrijdag 12 oktober sluiten we de Kinderboekenweek officieel af met de finale van de voorleeswedstrijd.
Alle kinderen van de hele school komen samen in de hal om te luisteren en te genieten van de finalisten, die
een stukje voorlezen.
Groet, Juf Susanne en Juf Jacqueline
Verhuizing groep 5 en de ruil van Juf Sanne en Juf Babette:
Na de herfstvakantie komt juf Sanne terug in groep 5. Het zwangerschapsverlof zit er dan op. Wij willen juf
Babette bedanken voor haar inzet, goede ideeën en daadkracht! Veel succes en wellicht tot ziens!
Juf Sanne start dan aan de achterkant van school, omdat groep 5 en het leerwerkplein vandaag geruild zijn
van plaats. De leerlingen en pabostudenten hebben goed geholpen met deze interne verhuizing. Juf Denise
zal na de herfstvakantie op maandag en dinsdag in groep 5 werken en juf Sanne woensdag, donderdag en
vrijdag.
Leerlingenraad opnieuw gekozen:
Aan het eind van het project “zorgen voor elkaar” is er in de groepen 5 t/m 8 een nieuwe leerlingenraad
gekozen. De leerlingen die in de raad plaatsnemen zijn:
Jesse (gr. 5)
Thomas (gr. 6)
Willemijn (gr. 7)
Tess (gr. 8)
Elise (gr. 5)
Almira (gr. 6)
Tom (gr. 7)
Markus (gr. 8)

In de maand Oktober, even op een rij:
- Kinderboekenweek 3 t/m 12 oktober
- Donderdag 11 oktober boekenmarkt in de aula van school
- Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober
- Dinsdag 23 oktober schoolfotograaf
- Woensdag 24 oktober Luizenkammen
- Woensdag 24 oktober Lightwise / fietsencontrole op verlichting en veiligheid.
Namens het team van De Zilverberg,
Lonneke Hubers-Bongaerts
Directeur De Zilverberg

Nieuws vanuit de verkeergroep:
Veilige schoolomgeving
Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van een veilige school. Ouders en leerkrachten zien graag dat
de omgeving van de school overzichtelijk en veilig is. Bij een verkeerssituatie rondom de school die rustig is
en overzichtelijk, kunnen kinderen ervaring opdoen in het verkeer; belangrijk voor nu èn voor later.
Toch word ook de schoolomgeving van de Zilverberg soms als onveilig ervaren. In de meeste gevallen
wordt de verkeersonveiligheid veroorzaakt door ouders/verzorgers als zij hun kinderen (met de auto) naar
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school halen en brengen. . We hebben daarom wat tips die gelden rondom de school voor alle ouders,
kinderen en leerkrachten: om de verkeersveiligheid te bevorderen:
Halen en brengen
1. Kom zoveel mogelijk op de fiets, te voet. Bedenk dat lopen en fietsen naar school belangrijk is voor de
verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet zelf actief deel aan het verkeer. Daarnaast is het beter voor
het milieu én uw kind krijgt beweging, wat weer ten goede komt aan de gezondheid van uw kind.
2. Begeleidt uw kind door het verkeer. Kinderen tot ca. 9 jaar kunnen nog niet alles waarnemen in het
verkeer. Uw kind kan het veiligst naar school gaan als het wordt begeleid door een volwassene.
3. Neem genoeg tijd om uw kind naar school te brengen. Doordat ouders soms te laat van huis gaan, worden
onnodige risico’s in het verkeer genomen en er ontstaan chaotische situaties rondom school.
4. Als de school uitgaat, verwachten we van de ouders dat u uw kind(eren) opwacht op het schoolplein.
Houd de hekken vrij zodat het in- en uitgaan van de school ordelijk verloopt.
Verkeersgedrag
5. Help de kinderen met veilig oversteken. Begeleid kinderen naar de overkant van de straat. Zoek een
zebrapad om over te steken. Als er geen zebrapad is, zoek dan een open plek op; zo kan een automobilist u
en de kinderen beter zien. Kies een plek waar u recht over kan steken (dit is ook de kortste route).
6. Fiets niet op het schoolplein.
7. Houdt u aan de snelheidslimiet van Stapvoets rijden (maximumsnelheid van ongeveer 15 kilometer per
uur) en 30 km/uur binnen de bebouwde kom
8. Geef zelf het goede voorbeeld. Volwassenen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie, ook in het verkeer.
Uw kind zal uw gedrag in het verkeer nadoen, dus houdt u zich aan de verkeersregels en
-borden.
Parkeren
9. De fietsen van de kinderen kunnen worden gestald op het schoolplein onder het afdak worden neergezet.
10. De fietsen van de ouders kunnen rechts voor en achter het hek op de Hend de Kleijnstraat worden
neergezet.
11. In het belang van de kinderen is het wenselijk dat de schoolomgeving overzichtelijk is. De auto’s worden
verzocht te parkeren in de parkeervakken. Voor het afzetten en ophalen van kinderen met de auto wordt U
verzocht de Hend de Kleijnstraat zoveel mogelijk te mijden. Het afzetten kan wel in de Koningin
Julianastraat. Wilt u meelopen met uw kind en bent u genoodzaakt uw kind te brengen met de auto, dan kunt
u het beste de auto parkeren op de volgende locaties:




De Zilverbergseweg,
De Monseigneur van de Burgstraat (bij voorkeur 100 meter afstand van de Hend de Kleijnstraat),
De Hoogstraat

OVERIGE BERICHTEN

Ben jij al 5 of 6 jaar ? Of word je binnenkort 5 ?
En vind jij het heel leuk om te voetballen ?
En met leeftijdsgenootjes samen te spelen ?
Kom dan eens een keertje meetrainen met de mini pups !
En meisjes ? Vind je het leuk om Lieke Martens te zien voetballen ?
En word je ook enthousiast van de Nederlandse Leeuwinnen ?
Op donderdag zijn we gestart met een training voor meisjes. Wil je een keer meetrainen ?
Als je dit leuk vindt neem dan even contact op met
Willy Hopman
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namens Jeugdbestuur Overasseltse Boys
06-11809877
email; coordinator.junioren@overasseltseboys.nl

Wijkheldendag!
De kids van KidsClub worden wijkhelden! Samen gaan we de straat op om Overasselt een beetje schoner te
maken! Kids leren al doende over afval, wat er met afval kan en wat er met afval gebeurt. Eenmaal terug in
het Ojé gaan we knutselen met afval en leuke spelletjes spelen zoals mega-twister. Kinderen die meedoen
krijgen een goodybag mee naar huis en kunnen via ons een echte Wijkheld van de DAR worden!‘
Agenda:
Woensdag 31 oktober: Halloween, schminken en langs de deuren lopen!
Woensdag 14 november: Pimp je tas!
Woensdag 28 november: Sinterklaasactiviteit (en schoentje zetten)
Woensdag 12 december: Kerstactiviteit
(De startlocatie is altijd het Oje-lokaal in het Verenigingsgebouw in Overasselt)
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