
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders,                          nieuwsbrief 9;   14-02-2022 
Vandaag zijn de leerlingen nog vrij vanwege de lesvrije dagen rondom de rapporten. De 
leerkrachten hebben de afgelopen dagen hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen en  
de rapporten te vullen. Alle kinderen krijgen een spiksplinternieuwe rapportmap, een mooie 
fullcolor stevige 4-rings map met per groep mooie tabbladen. Zo is in één oogopslag goed te 
zien bij welke groep u de informatie kunt vinden. 
Deze week zullen de rapportgesprekken plaatsvinden. Fijn om u weer ‘live’ te mogen 
begroeten in de school. En als ik goed luister naar de plannen die deze week bekend 
gemaakt worden denk ik zomaar, dat binnenkort de deuren van de school weer gewoon 
openstaan voor u om even binnen te lopen met een vraag. We zien er echt naar uit om weer 
regelmatig en ongedwongen met elkaar contact te kunnen hebben na 2 jaar van afstand. 
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 
 
 
Bijbelverhalen 
Jezus is onderweg naar Jeruzalem en komt langs Jericho. Aan de kant van de weg zit een 
blinde bedelaar, Bartimeüs genaamd. Hij hoort dat Jezus eraan komt en roept dan luidkeels 
‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij’. Jezus geeft 
hem persoonlijke aandacht en geneest hem van zijn blindheid. 
Bartimeüs volgt daarna Jezus op Zijn weg. 
In dit verhaal zien we dat Bartimeüs nieuwsgierig is naar Jezus en 
het verlangen heeft naar een ontmoeting met Hem. Hij roept 
Hem aan met de titel ‘Zoon van David’ en dat betekent zoveel 
als ‘Messias’ - redder. En dan zien we dat Jezus zich laat roepen, 
Hij geeft direct gehoor aan de stem van Bartimeüs en helpt hem 
in zijn nood. 
Zo wil Hij ook nu nog steeds gehoor geven aan onze roepstem. 
Daar mogen we op vertrouwen, iedere dag weer opnieuw.  
  

Zending – actuele stand € 885,86    doet U ook mee? 
Ieder dinsdag mogen kinderen geld meenemen of u kunt een bedrag ineens overmaken op: 
IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35  CBS Juliana Leerdam  o.v.v. zending    
  
 
Rapport 
De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen ook hun oude rapportmap mee, zodat u thuis op uw 
gemak alle oude bladen die u wilt bewaren kunt overzetten in de nieuwe map. Graag wel 
daarbij kritisch bekijken wat nog relevant is, anders is de map aan het eind van groep 8 direct 
propvol. Bij het overzetten van bladen géén insteekhoesjes gebruiken. 
Geeft u de kinderen aanstaande woensdag een plastic tas mee om het rapport in te doen? 
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Rapportage tevredenheidsonderzoek onder ouders 
Eenmaal per twee jaar houden we LOGOS-breed een tevredenheidspeiling. De laatste was in 
het najaar van 2021. In de bijgevoegde factsheet vindt u de uitkomsten. Deze scores worden 
ook vergeleken met die van andere scholen. 
 
Korte toelichting 
Het onderzoek laat een zeer positief beeld zien van de algemene tevredenheid onder ouders: 
94% van de respondenten is positief. 
 
Hier zijn we trots op  
We scoren in vergelijking met andere 
scholen (benchmark) 
bovengemiddeld op de punten: 
voorzieningen, christelijke identiteit, 
veiligheid, communicatie en directie.  
We scoren in de benchmark 
overeenkomstig met andere scholen 
op de punten: leerkrachten, sfeer, 
onderwijs en algemene ontwikkeling.  
 
We zijn in ontwikkeling  
We scoren wat lager dan andere 
scholen op gepersonaliseerd leren en 
toetsen. Omdat we wisten dat we 
daarin stappen wilden zetten stond er 
in januari al een studiedag gepland 
over dit onderwerp. We hebben toen 
onze visie op gepersonaliseerd leren 
geformuleerd en een concrete 
vertaling naar het onderwijs in de 
klassen ontwikkeld. Deze aanpak wordt 
nu in de klassen toegepast en we 
communiceren hierover naar de 
ouders. 

 
Oudergesprekken 
Deze gesprekken worden gehouden op donderdag 17 februari en maandag 21 februari.  
We verwachten waar mogelijk beide ouders op dit gesprek en bij groep 7 en 8 
verwachten wij ook de kinderen. In groep 6 mogen de kinderen ook mee maar 
daar laten we de keus aan de ouders. 
We vragen u gebruik te maken van de volgende ingangen: 

• ouders groep 1 en 2: via de hoofdingang, daarna wachten bij het lokaal 
• ouders groep 3, 4, 5 en 6: via het grote plein, daarna wachten bij het lokaal 
• ouders groep 7 en 8: via de achterkant, daarna wachten bij het lokaal 

Er zal ter plekke een tafel met koffie en thee klaarstaan, u mag daar vrij van nemen. 
Wij zien uit naar mooie ontmoetingen met elkaar! 
 
 
Aannamebeleid 
In de MR vergadering van 10 februari jl. is er gesproken over het aannamebeleid. Dit beleid 
dateert van mei 2019 en er is bekeken of het enige aanpassing nodig had. In grote lijnen 
blijven de uitgangspunten hetzelfde. Er is wel een kleine toevoeging onderaan gekomen: 
Voor het toelaten van kinderen wordt het hier beschreven beleid toegepast, maar het staat de school 
vrij van dit beleid af te wijken als dat nodig is, bijvoorbeeld om de optimale groepsgrootte mogelijk te 
maken of in uitzonderlijke omstandigheden op de school of bij het gezin dat aanmeldt. 

Algemene
tevredenheid

94% 1%
positief negatief

55%
141 uitgenodigd
78 ingevuld

Voorzieningen

97% 1%
positief negatief

Invulling aan christelijke
identiteit

95% 3%
positief negatief

Leerkracht

92% 1%
positief negatief

Sfeer

92% 3%
positief negatief

Onderwijs

92% 4%
positief negatief

Veiligheid op school

96% 3%
positief negatief

Communicatie

85% 6%
positief negatief

Schoolleiding/directie

87% 4%
positief negatief

Algemene ontwikkeling

88% 5%
positief negatief

Gepersonaliseerd leren

62% 19%
positief negatief

Toetsen

65% 17%
positief negatief

Loyaliteit

36% 13%
van de ouders zou anderen
aanraden om voor de school te
kiezen

van de ouders zou anderen (zeker)
niet aanraden om voor de school te
kiezen

Oudertevredenheid
In september en oktober 2021 heeft Stichting LOGOS een Oudertevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder alle ouders. Op deze factsheet
tonen we de belangrijkste resultaten voor CBS Juliana.



 

Verjaardagen februari 
15  Elena   groep 5  
16  Annemarie  groep 2  
17  Marit   groep 8  
17  Boaz   groep 1  
 

 
18  Henriëtte  groep 5  
23  Noor   groep 3  
24  Rosalynn  groep 1  
26  Jill   groep 2 
 

                           Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 
 
 
                                                         
           Agenda 
 
  
 woensdag 16 februari: 1e rapport mee 
 donderdag 17 februari:  start oudergesprekken  
 
 maandag 28-02 t/m vrijdag 04-03: VOORJAARSVAKANTIE 
 

ma 14-03 t/m vrij 18-03:  start project in iedere groep 
 donderdag 14 april:  Paasviering + paaslunch 
  

vrijdag 15-04 t/m maandag 10-04: PAASWEEKEND 
 
 vrijdag 22 april:  Koningsspelen 
 

maandag 25-04 t/m vrijdag 06-05: MEIVAKANTIE   
 

  
 
        

Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 
 

Caroline van Reenen 
directeur 

 
 
 
 
 
 
 


