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RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het rapport 
In verband met het thuisonderwijs zijn de data waarop het rapport wordt 
meegegeven/verstuurd en het oudergesprek hierover, gewijzigd. Onderstaande geldt voor 
de groepen 3 t/m 7. 

• Leerlingen/ouders ontvangen het rapport op woensdag 24 februari. 
• In de week van 1 maart worden de oudergesprekken gepland. Hierover ontvangt u 

later meer informatie 
• Het rapport bestaat uit twee delen; 

- het woordrapport over bijv. het welzijn, werkhouding, concentratie en thuisonderwijs. 
- didactische rapport met daarin de gegevens/gemiddelde scores van leerlingen tot    
voor de lockdown. 

• Voor sommige vakgebieden wordt geen aparte beoordeling ingevuld, omdat er te 
weinig gegevens zijn om hier een goede weergave van de werkelijkheid te geven.  

• Eerder heeft u informatie ontvangen over de citotoetsen. Deze worden nu niet 
opgenomen in het rapport, omdat het niet haalbaar is om deze voor het rapport af te 
nemen. 

• Als we later de citogegevens wel hebben wordt u hierover geïnformeerd. Als de 
leerkracht opvallende resultaten constateert, dan neemt de leerkracht hierover 
contact met u op. De gegevens van deze toetsen worden voorzichtig geïnterpreteerd 
i.v.m. de lockdown en het thuisonderwijs. 

 Extra informatie groep 1/2 en 8 
- De leerlingen van 1/2 ontvangen een ander rapport dan de leerlingen van 3 t/m 8. Dit heeft    
te maken met de wijze waarop er bij kleuters wordt geobserveerd en geregistreerd. 
- Groep 8 wijkt af i.v.m. advisering en de aanmelding voor VO. Hierover worden/zijn de 
ouders en leerlingen apart geïnformeerd   

 



INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS 

Heeft u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 4 jaar wordt?  

Dan graag inschrijven vóór 1 april 2021! 

U kunt hiervoor een aanmeldformulier en ontwikkelingsformulier 

invullen op de website van onze school; 

www.martinusdommelen.nl 

We willen u vriendelijk verzoeken uw kind tijdig in te schrijven, 
dus vóór 1 april, zodat we met de formatie hiermee rekening 
kunnen houden. 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 
 
 
 
 

DE OUDERTELEFOON 

Voor als het thuis even te veel wordt… 

Opvoeden kan een uitdagende taak zijn. Die 

je graag goed wilt doen… Maar soms voelt het 

alsof het allemaal te veel wordt. Weet dat je 

hierin niet alleen bent… Zeker tijdens de 

lockdown. Dit heeft impact op ieders 

thuissituatie. 

De oudertelefoon 

In deze tijd kan stress in gezinnen (hoog) oplopen. Er ontstaan bij jezelf de nodige vragen 

en zorgen. Hoe fijn is het dat je dan even stoom kunt afblazen bij iemand die graag naar je 

luistert. Zodat je weer met frisse moed aan de combinatie van eigen werk, opvoeden en 

thuisonderwijs kunt beginnen. De oudertelefoon is een laagdrempelige preventieve 

voorziening. De telefoonlijn is gratis. 

 

Meer informatie: www.oudertelefoon.nl 

Telefoon: 085 130 46 58 

Chat: www.oudertelefoon.nl 

Openingstijden 

maandag t/m vrijdag 9.00 - 15.00 uur & 20.00 - 22.00 uur 

 

 

 

 

http://www.martinusdommelen.nl/
https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
https://skozok.us15.list-manage.com/track/click?u=647ceeddfe46e44738b283478&id=73eea30dd7&e=11989053a7
https://skozok.us15.list-manage.com/track/click?u=647ceeddfe46e44738b283478&id=f9429bf783&e=11989053a7


TEVREDENHEIDSPEILING 2021 

Graag informeren wij u over het 
oudertevredenheidsonderzoek dat op 1 maart op onze 
school van start gaat. Het onderzoek vindt plaats onder 
alle ouders. Ook de kinderen en medewerkers worden 
bevraagd.  
 
Doel van het onderzoek  
Het doel van het onderzoek is van u te horen wat u van de 
school van uw kind(eren) vindt? Bijvoorbeeld van het 
schoolklimaat, het onderwijsleerproces, informatie en communicatie. Hoe beter wij namelijk 
in beeld hebben wat ouders van de kwaliteit van onze school vinden, hoe gerichter we 
kunnen werken aan de verbetering van de kwaliteit. De tevredenheidsmeting wordt ook 
uitgevoerd onder de leerlingen vanaf groep 6. Zij vullen een vragenlijst op school in.  
 
Werkwijze  
U krijgt in week 9 (de week van 1 maart) per e-mail een uitnodiging om een online 
vragenlijst in te vullen. In die e-mail vindt u een link waarmee u automatisch in het 
beginscherm van de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de vragenlijst neemt circa 5 
tot 10 minuten in beslag. 
De mail wordt gestuurd naar één mailadres per gezin (het eerste mailadres bekend op 
school). De vragenlijst staat open tot uiterlijk 30 maart. 
 
Vragenlijst  
De vragenlijst bestaat uit een tiental vragen die u kunt beantwoorden met de volgende 
mogelijkheden: ‘- - Helemaal niet tevreden’, ‘- niet tevreden’, ‘+ tevreden’, ‘++ erg tevreden’  
We willen u verzoeken de vragen zo openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op 
uw eigen ervaringen. 
 
Privacy  
Wij garanderen uiteraard de privacy van alle ouders. Uw ingevulde antwoorden in de 
vragenlijst gaan (anoniem) rechtstreeks naar Vensters. De antwoorden worden verwerkt in 
een totaal overzicht en zijn niet te herleiden naar respondenten.  
 
Resultaten van het onderzoek  
De resultaten van het onderzoek worden na overleg met de Medezeggenschapsraad met u 
gedeeld via de nieuwsbrief. Ook zijn deze terug te lezen op “Scholen op de kaart”.  
 
Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u zich wenden tot de directie van de 
school. 
 
Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve 
bijdrage aan de school van uw kind(eren). 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

OPROEP VOOR OUDERLID OPR PASSEND ONDERWIJS DE KEMPEN 

Beste ouders en MR-leden,  
 
Vanaf 1 augustus 2014 werkt het onderwijs met 'passend onderwijs'. Dit betekent dat 
er voor ieder kind een passend onderwijsaanbod moet zijn. Dat wordt in onze regio 



geregeld door het  samenwerkingsverband De Kempen. Alle scholen voor primair 
onderwijs, speciaal basisonderwijs en  speciaal onderwijs van onze regio maken deel 
uit van dit Samenwerkingsverband (zie: www.podekempen.nl)  
 
Ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad  
Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs 
en beschrijft  in haar ondersteuningsplan het beleid van het samenwerkingsverband.  
Kernthema’s zijn:  
− de kwaliteit van de basisondersteuning;  
− extra ondersteuning voor leerlingen in het regulier onderwijs;  
− verwijzing naar en toelating door SBO en SO;  
− afstemming en samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en de 
   jeugdzorg; 
− het financiële beleid van het samenwerkingsverband;  
Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap over dit ondersteuningsplan 
door deelname  in de ondersteuningsplanraad (OPR). Vanuit SKOzoK nemen één 
ouder en één personeelslid zitting in de OPR.  
Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband wordt eens in de vier jaar 
vastgesteld en jaarlijks geactualiseerd. De OPR vergadert gemiddeld zes keer per 
jaar. Ter voorbereiding op elke vergadering dienen inhoudelijke stukken te worden 
gelezen.  
 
Vacature  
Door vertrek van een ouderlid is er een vacature ontstaan voor een ouder met 
een kind op een  SKOZOK basisschool. Wij zijn op zoek naar kandidaten die:  
− zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het  
   samenwerkingsverband, − bovenschools kunnen denken en handelen,   
− bij voorkeur ervaring hebben met medezeggenschap (het is niet nodig om lid te zijn  
   van een MR).  
De belangrijkste bevoegdheid van de OPR is het instemmingsrecht voor het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 
 
Wilt u zich aanmelden voor deze vacature? Stuur daarvoor uw curriculum vitae en 
een korte motivatie naar het volgende emailadres: gmr@skozok.nl  
Bij meer aanmeldingen wordt er een  verkiezing gehouden door de GMR.  
 
Meer informatie over de ondersteuningsplanraad en het samenwerkingsverband, 
vindt u op: https://www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR)  
 
Mocht u behoefte hebben aan extra informatie over de vacature, dan kunt u dit 
aangeven bij de  GMR (gmr@Skozok.nl). Wij brengen u dan in contact met een 
vertegenwoordiger van het OPR.   
 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we zo snel mogelijk een nieuw ouderlid van 
SKOzoK in de  OPR kunnen verwelkomen.   

 
Met vriendelijke groet,  
 
Pearl van Gils, voorzitter GMR  
Ineke Mensink, vicevoorzitter GMR 
 

 

http://www.podekempen.nl/
mailto:gmr@skozok.nl
https://www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR)

