
Agenda:  
4 juli   20.00 uur    Klas 1 (Meike en Loeka), ouderavond 

11 juli   20.00 uur    Kennismakingsavond nieuwe klas 1 (Maike) 

19 juli   school om 11.00 uur uit! 

20 juli tot en met 1 september VAKANTIE!!  

2 sept.  8.30 tot 11.00 uur  eerste schooldag klas 1 t/m 6 

3 sept.  8.30 uur eerste schooldag kleuters 

 

Vanuit de schoolleiding 
Terugkoppeling tevredenheidsonderzoeken 

In de afgelopen weken is het tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders, leerlingen (klassen 

4-5-6) en medewerkers. Gebruikelijk is om het tevredenheidsonderzoek voor ouders en 

medewerkers om het jaar af te nemen (om beurten), en bij leerlingen elke 4 jaar. Alleen het 

onderzoek naar sociale veiligheid doen we elk jaar met de leerlingen, dat is verplicht. Dit jaar is het 

onderzoek zo uitgebreid omdat we werken een aan nieuw schoolplan (plan waar we voor de 

komende 4 jaar de verbeterpunten benoemen), en de opbrengsten van deze 

tevredenheidsonderzoeken leveren input voor het nieuwe schoolplan. 

De onderzoeken worden afgenomen via vragenlijsten, en zijn allemaal min of meer hetzelfde 

opgezet met thema’s als aanbod van de lessen, pedagogische en didactisch handelen, zorg en 

begeleiding, communicatie en afstemming, sociale veiligheid en schooleigen aspecten. We werken 

hiervoor met standaardvragenlijsten, die we kunnen bewerken naar onze situatie. Voor een deel 

doen we dat ook, en voor een deel houden we de standaardvragen. Het voordeel van werken met de 

standaardvragen is dat je makkelijk kunt terugkijken hoe dingen in de loop der jaren veranderen, en 

een nadeel is dat de vragen niet altijd even helder zijn geformuleerd en mogelijk geen bruikbare 

antwoorden opleveren. Elke keer dat we de vragenlijsten afnemen, bekijken we weer hoe we deze 

samenstellen. 

Van de ouders heeft ruim 30% de vragenlijst ingevuld, dat is voldoende om iets zinnigs met de 

uitkomsten te kunnen doen. Ongeveer de helft van deze ouders heeft ook de moeite genomen om 

de open vraag te beantwoorden. Dat wordt enorm gewaardeerd omdat daar waardevolle feedback 

wordt gegeven. Via deze weg willen we alle ouders die de vragenlijst hebben ingevuld dan ook 

hartelijk danken voor de moeite. 

Ook dit jaar zijn de uitkomsten vanuit de ouders en leerlingen over het algemeen positief, en daar 

zijn we natuurlijk blij mee! Leerlingen voelen zich enorm prettig en veilig op onze school, en geven 

aan dat ze zichzelf kunnen zijn. Ze vinden dat we geweldige leerkrachten hebben, die elke leerling 

zien en elke leerling kan bieden wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Leerlingen ervaren 

onze school als een goede en fijne school! {Leerlingen leren bij ons heel goed voor elkaar te zorgen, 

en we kunnen ze nog wat beter leren ook voor zichzelf op te komen als dat nodig is. We willen 

onderzoeken hoe we dit een goede plek kunnen geven in de leerlijn sociale vaardigheden. } 

Uit de respons van de ouders blijkt dat ouders erg tevreden zijn over het veilige klimaat in onze 

school, de pedagogische en didactische kwaliteit van onze leerkrachten en de vormgeving van 

specifieke vrijeschoolwaarden zoals bijvoorbeeld de jaarfeesten. Verbeterpunten komen ook naar 

voren. Zo kunnen we de ouders beter informeren over waarom we doen wat we doen, zowel over de  

specifieke begeleidingstrajecten in algemene zin over onderwerpen als mediabeleid, hoe er in de 

klas wordt gewerkt aan differentiatie, ontwikkelingen van ons gebouw, wat we doen als een 

leerkracht langdurig uitvalt .   

Dit alles geeft ons stof tot nadenken en vormgeven van het nieuwe schoolplan. En we zijn vooral 

heel trot op het feit dat zowel leerlingen als ouders (h)erkennen dat we top-leerkrachten hebben die 

elke dag klaarstaan voor de kinderen! 
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59% van het team heeft aan het tevredenheids-onderzoek voor medewerkers meegedaan. Ook het 

team vindt dat we een prettige schoolomgeving hebben waar veel goeds gebeurt. Natuurlijk ook op 

teamniveau de verbeterpunten doorgesproken en deze worden ook onderdeel van het nieuwe 

schoolplan. 

Dank voor de medewerking allemaal! 
 

Kleuterviool start weer een nieuwe cursus 

Binnen onze brede school bieden we sinds 2014 een cursus Kleuterviool aan. Er kan na de 

zomervakantie weer een nieuwe cursus starten! 

Anne Drewes geeft de lessen Kleuterviool. Zij doet dit op een heel speelse manier; ze gaat met de 

kinderen o.a. liedjes zingen, ritmes klappen en omzetten in beweging, luisterspelletjes doen en 

natuurlijk leren hoe je viool speelt. De ontwikkeling van de muzikaliteit van het jonge kind staat 

hierbij centraal.  

De lessen duren per groepje van twee kinderen 45 minuten. Lestijden in overleg met elkaar. De 

kosten zijn €11 per les excl. vioolhuur.  

In samenwerking met BSO De Vuurvogel kan er op dinsdag of donderdag ook een groepje van 

maximaal vier kinderen starten tijdens de BSO-uren. Zij krijgen dan samen een uur les. 

 

Nieuwsgierig geworden? Lees bijgaande flyer en neem voor meer informatie en om aan te melden 

contact op met Anne Drewes via anne.drewes@outlook.com of 06-3622 8642.  

 

Evaluatie pilot werken met flexibel inzetbaar meubilair in de eerste klassen 

Sinds een aantal jaren wordt er in de kleuterklassen al gewerkt met flexibel inzetbaar meubilair 

(bankjes en kussentjes). Vorig jaar zijn we tot het besluit gekomen dat dit een manier van werken is 

die  de kinderen veel brengt, en ook bij de ene leerkracht beter past dan bij de andere. Daarom 

laten we de keuze aan de leerkracht met welk meubilair er in de klassen wordt gewerkt.  

Sinds de herfstvakantie wordt in de eerste klas van juf Meike en juf Loeka ook gewerkt met de 

bankjes en kussentjes, en de nieuwe eerste klas van juf Floortje heeft de bankjes en kussentjes 

meegenomen vanuit de kleuterklas. We spraken af dag we aan het einde van dit jaar zouden 

evalueren op bepaalde punten hoe dit ons bevalt, en of we hiermee doorgaan. Leerkrachten hebben 

door het jaar heen bij elkaar in de klas gekeken naar bijvoorbeeld de organisatie van de 

verschillende opstellingen, zithouding op de kussens, ruimtegebruik in de klassen en de 

samenwerking tussen de kinderen. Ook zijn enkele leerkrachten in Zeist gaan kijken, waar al langer 

wordt gewerkt met deze bankjes. Tenslotte zijn de ouders van deze klassen zowel via de 

ouderenquête als nog via een extra mail gevraagd naar hun idee hierover. Dit alles is in de 

afgelopen teamvergaderingen besproken. Naar voren kwam dat het de huidige leerkrachten en 

klassen heel veel goed brengt: er is veel ruimte, letterlijk en figuurlijk om te bewegen en 

afwisselende werkvormen toe te passen. De leerkracht heeft goed overzicht over alle kinderen, 

iedereen is echt zichtbaar. Kinderen leren goed samenwerken in het wisselen van de opstellingen en 

het verzorgen van de spullen in de klas. De overgang van de kleuters naar klas 1 voelt natuurlijk 

vanwege de kringopstelling die nog makkelijk is toe te passen, en het lopen van het dagelijkse 

parcours ondersteunt de fysieke ontwikkeling en het ‘in het lijf komen’, wat een belangrijk element 

is om tot leren te kunnen komen. Ook is opgemerkt dat een goede organisatie in de klas (het 

klassenmanagement) van belang is voor een rustig verloop en gewoonteontwikkeling voor 

bijvoorbeeld het wisselen van de opstellingen, en dat het belangrijk is voor een goede zithouding om 

echt goede kussens te hebben. En deze manier van werken past de ene leerkracht beter dan de 

andere leerkracht, en net zoals met veel dingen is het enthousiasme van de leerkracht hierin van 

groot belang ook voor de uitwerking in de klas. Ook hebben we kunnen vaststellen dat het bereiken 

van belangrijke doelen op verschillende manieren kan, en niet afhankelijk is van het type meubilair 

dat in de klas staat.  

Op basis van deze evaluatie heeft de schoolleiding besloten om de pilot voor komend jaar in de 

eerste klassen van juf Floortje en juf Maike voort te zetten. Tussentijds zal wederom worden 

geëvalueerd op dezelfde aandachtspunten als bij deze evaluatie, met extra aandacht voor het 

klassenmanagement en de kussens en zithouding.  

Ook zal klas 2, van juf Loeka en Meike, doorgaan met de bankjes. In deze klas zal ook halverwege 

het jaar worden geëvalueerd, om op basis daarvan te besluiten op welk moment de overstap naar 

de tafels en stoeltjes zal worden gemaakt. 

 

Vanuit de MR 

Uitslag MR-verkiezingen 

Maandag 24 juni is de verkiezing van oudergeleding van de MR gesloten. 108 stemmen zijn 

uitgebracht. 52,8 % van de stemmen was voor Jasper Rienstra, 34,3 % voor Frits Nieuwerth-van 

den Akker en 13 % blanco. Daardoor is Jasper verkozen tot nieuw lid van de oudergeleding bij de 

MR. Vanaf komend schooljaar zal Jasper, Sandy van Aert opvolgen in de MR. 
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Vanuit de klassen 
Deze week AVG-toestemmingsformulieren 

De recente privacy-wetgeving (AVG) vraagt van ons als school dat we ouders om expliciete 

toestemming vragen voor het delen van foto’s of video’s waar hun kind herkenbaar op staat. 

Daarom krijgt u deze week een formulier thuis waarop u voor uw kinderen kunt aangeven of u wel 

of geen toestemming geeft voor: 

- Het delen van foto’s of video’s met andere ouders (binnen school), bijv. via het weekbericht, 

de seizoener en webalbums van klassen- en schoolevenementen.  

- Het delen van foto’s of video’s buiten de school (openbaar), bijv. via de website of de 

schoolgids.  

Ook willen we graag weten of u ermee instemt dat uw telefoonnummer en mailadres gedeeld wordt 

met andere ouders van de klas. 

Let wel: als u géén toestemming geeft voor het delen van foto’s met andere ouders binnen school, 

zult u dus mogelijk ook geen foto’s van uw kind tijdens een schoolevenement kunnen downloaden, 

want deze foto’s worden dan verwijderd. 

Graag ontvangen we de formulieren uiterlijk 15 juli retour (bij de administratie), zodat we ze vóór 

komend schooljaar kunnen verwerken en er voor elke klas aan het begin van het schooljaar een 

klassenlijst uitgedeeld kan worden.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u bij mij terecht ( mvbeuningen@devuurvogeldriebergen.nl ). 

 

Dank alvast! Maarten van Beuningen (AVG-coördinator) 

 
Uitje naar Dipam 

 

In het teken van 100 jaar Waldorfschool, gaat er een bijenwaskaars 

langs de Vrije Scholen van Nederland. Iedere school mag deze kaars 

dompelen. De derde klas van onze school is met de kaars naar Dipam 

gelopen, om hem daar in een grote ton met vloeiende bijenwas te 

dompelen. Tussendoor moesten we steeds 4 minuten met de kaars 

rondlopen om hem af te laten koelen voor de volgende dompelbeurt. 

Een mooie gelegenheid voor ons om in dit bijzondere bijenwasfabriekje 

rond te kijken, en de verschillende machines in werking te zien. Het 

rook er heerlijk naar bijenwas. De medewerkers waren zeer enthousiast 

over de oprechte interesse van de kinderen.  

 

Maike Klaassen 

 

Vanuit de bibliotheek 

Nieuwe boeken 

Sam Tomlow. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. 

Sommige kinderen kunnen zich op één of meerdere gebieden sneller ontwikkelen dan 

anderen. Deze voorsprong kan bijvoorbeeld ontstaan door oudere broers en zussen 

waar de kleuter van kan leren, door een opvoedingsstijl die zich richt op de dialoog 

en het denken, of omdat het kind van nature informatie goed kan verwerken en 

snelle denksprongen maakt. 

Hoe kun je als ouder en als leerkracht een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong 

ondersteunen? Welke onderwijsvraag stelt dit kind?  
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Evelien van Dort. Bewegen en beleven vormen de lichamelijke basis voor het leven 

en daar vraagt de auteur aandacht voor. Zij heeft dertig jaar ervaring als 

fysiotherapeut voor kinderen en jongeren. Dat verbindt zij met zowel de reguliere 

medische als de antroposofisch/holistische visie op gezondheid. Haar motivatie? Hoe 

breder de sensomotorische ontwikkeling van het kind is, des te beter het kind zijn 

mogelijkheden kan benutten op sociaal, emotioneel en cognitief vlak.    

  

 

Vuurtjes voor ouders 

Workshops, lezingen, boekentips en recepten aangeboden voor door andere ouders 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/ 

 

Openingstijden bibliotheek: iedere Woensdag-vrijdag van 08.30 tot 09.15 uur 

Schenkerij: iedere vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 

 

Openingstijden dagopvang ma t/m vr van 7.30 uur tot 18.30 uur  

(Telefonische) bereikbaarheid kinderdagverblijf: 06 3487 7834  

Planning en informatie: Info@kinderopvang-devuurvogel.nl 

 

Openingstijden BSO de Vuurvogel: ma. di. en do. van 13:00-18:30 uur.  

En vrijdag van 13.00-14.30 (alleen lunch opvang) Groepstelefoon: 06-37433414. Kantoor 

Bso Wijs! en Bso de Vuurvogel: 0343-758418 

Vuurvogel@bsowijs.nl en info@bsowijs.nl 

 

 

Mail adres van de MR MR@devuurvogeldriebergen.nl 

 

Contact rondom plaatsingsmogelijkheden: 06-40786754 of 

 info@kinderopvang-devuurvogel.nl 

 

 Openingstijden BSO de Vuurvogel: ma. di. en do. van 13:00-18:30 uur. 

Groepstelefoon: 06-37433414. Kantoor Bso Wijs! en Bso de Vuurvogel: 0343-758418  

 

 

 

De Vuurvogel  

Vrije School 

Driebergen 

Contact:                                         

tel: 0343-513856  

Kopij uiterlijk inleveren voor     

10.00 uur maandagochtend 

Faunalaan 250 info@devuurvogeldriebergen.nl bij Hennie den Teuling 

3972 PS Driebergen www.devuurvogeldriebergen.nl 

 

hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 
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