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Paasfeest
Ook dit jaar zijn de paashazen weer langs gekomen. De kinderen van groep 1 en 2 zijn
driftig op zoek gegaan naar de paaseieren. Voor de kinderen van groep 3 t/m 7 was er
een heel paascircuit bedacht door Carla Friedel. De leerlingen van groep 8 moesten ’s
ochtends eerst nog de Cito toets maken, maar daarna was er gelukkig voor iedereen tijd
om te gaan genieten van de heerlijke paaslunch.

Schoolfruit stopt

Vandaag is de laatste dag van het schoolfruit! Na de meivakantie vragen wij om in ieder
geval op woensdag en vrijdag groente of fruit mee te geven voor het pauze hapje!
Uitvoering musical
Veel kinderen van De Octopus hebben de afgelopen weken na schooltijd musicallessen
gevolgd. Aankomende zaterdag gaan ze optreden in De Meerse! Het wordt een ware
musical battle! Scholen uit de Haarlemmermeer strijden om de bokaal. Wij hopen vooral
dat de kinderen veel plezier hebben beleefd aan de lessen en straks vol trots op het
podium staan. Succes jongens en meisjes!

VVN verkeersexamen
Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis
beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van
het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. Op 15
mei stapten de leerlingen van groep 7 op de fiets voor het VVN praktisch
Verkeersexamen. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of ze de

kennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer. Bij het
schrijven van deze nieuwsbrief is nog niet bekend of iedereen geslaagd is.
Uitslag enquêtes
De onderwijskwaliteit is op De Octopus een belangrijk onderwerp. Wij leggen regelmatig
verantwoording af bij ons bestuur, maar ook houden wij regelmatig een spiegel voor om
verbeterpunten te kunnen vaststellen. De mening van ouders en leerlingen spelen hierbij
een belangrijke rol, zij zijn immers de ‘klanten’ van De Octopus. Om het jaar worden
ouders en leerlingen (van groep 6 t/m 8) uitgenodigd een vragenlijst, enquête in te
vullen. Dit gebeurt anoniem. Met de uitslag van deze enquête krijgen wij een beeld over
hoe u en de kinderen over de school denken en waar verbeteringen mogelijk zijn.
Een hoge respons is van belang om de uitslagen representatief te laten zijn.
Uitslagen ouders
In maart 2019 is de Vragenlijst Tevredenheid afgenomen. De respons op de vragenlijst
is te laag om de uitslag al betrouwbaar en representatief te bestempelen, 28% van de
ouders heeft gereageerd. Het gemiddelde cijfer dat deze ouders echter geven is een
7,9!
Uitslagen leerlingen
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 van De Octopus hebben ook de Vragenlijst
Tevredenheid ingevuld. Hiervan is de respons 92% en is daarmee wel zeer
representatief en betrouwbaar. Het gemiddelde rapportcijfer dat deze leerlingen ons
geven is een 8,6!
Ons streven was een minimale score van 3 (op een schaal van 4). Een sterk punt is een
punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de
3,00 scoort.
De hoogste en laagste scores:
Kwaliteitszorg
Ik vind onze school een goede school: 3,73
De juf/meester vraagt of ik tevreden ben over de school: 2,42
Leerstofaanbod
De juf/meester besteedt aandacht rekenen: 3,75
De juf/meester besteedt tijd aan het werken met de computer: 2,94
Leertijd

De juf/meester zet op het bord wat wij gaan doen: 3,83
De juf/meester zegt er wat van als kinderen te laat komen: 2,80
Pedagogisch handelen
De juf/meester zorgt ervoor dat we goed met elkaar omgaan: 3,60
De juf/meester geeft complimentjes: 3,19
Didactisch handelen
De juf/meester zorgt ervoor dat de leerlingen goed opletten: 3,69
De juf/meester geeft duidelijke opdrachten (ik weet wat ik moet doen): 3,44
Afstemming
De juf/meester geeft extra uitleg als dat nodig is: 3,51
De juf/meester geeft extra tijd als dat nodig is: 3,37
Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen
De juf/meester laat ons zelfstandig werken: 3,50
De juf/meester laat ons zelf werk kiezen: 1,96
Schoolklimaat
Onze school doet mee aan sportactiviteiten: 3,86
Onze school organiseert activiteiten na schooltijd: 3,12
Ondersteuning leerlingen
De juf/meester helpt me als dat nodig is: 3,59
De juf/meester is geduldig: 3,09
Opbrengsten
De juf/meester geeft ons informatie over de toetsresultaten: 3,60
De juf/meester bespreekt met mij wat ik wil bereiken op de (volgende) toets: 2,49
Sociale veiligheid
Ik voel me veilig in de klas: 3,78
De juf/meester zorgt ervoor dat ruzies worden uitgepraat: 3,49

De enquêtes zijn besproken in het team en worden ook voorgelegd aan de MR.
Verbeterpunten zullen wij oppakken. De resultaten zullen gebruikt worden bij het
aanscherpen van onze invulling van het schoolplan 2019-2023. Positieve punten willen we
natuurlijk vasthouden.
Inloopspreekuur Schoolcoach en Schoolarts
Het afgelopen jaar hebben we op de Octopus regelmatig een inloopspreekuur op
vrijdagochtend georganiseerd in samenwerking met de schoolcoach en de schoolarts.
Onlangs hebben we het inloopspreekuur geëvalueerd en geconcludeerd dat het
inloopspreekuur geen meerwaarde heeft op dit moment. Tijdens de laatste
inloopspreekuren is er door ouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen
neer te leggen bij de schoolcoach of de schoolarts. Daarbij weten de leerkrachten goed
hoe ze ouders in contact kunnen brengen met de schoolcoach of de schoolarts en kunnen
zij hierin een laagdrempelige schakel zijn.
U kunt zelf ook direct contact opnemen met de schoolcoach of schoolarts over
opvoedings- en ontwikkelingsvragen:
Schoolcoach Monique Ploeger: m.ploeger@altra.nl
Schoolarts Marianne Bronsgeest: mbronsgeest@ggdkennemerland.nl
Fijne vakantie
Namens het hele team wensen wij iedereen een fijne vakantie. Het weer werkt in ieder
geval mee.

Agenda
Vrijdag 19 april: Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)/Start meivakantie
Zaterdag 20 april: Musical battle in de Meerse
Maandag 22 april t/m 3 mei: Meivakantie
Donderdag 16 mei: Sportdag groep 3 t/m 8
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker
Team Sportservice Haarlemmermeer
Sportpas voor jeugd
Na de meivakantie start alweer het laatste blok voor de JeugdSportPas. De inschrijving is inmiddels
geopend. Voor € 11,00 kunnen kinderen vier keer meedoen met onder andere
atletiek, squash, korfbal en judo. Hou de site in de gaten, want mogelijk komen er nog andere leuke
sporten bij. Inschrijven kan online via: https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl/

Major Family Obstacle Run
Neem op 16 juni samen met je kind deel aan de Major Family Obstacle Run bij de Toolenburgerplas
in Hoofddorp. Overwin samen met je kind(eren) de obstakels! Laat je verrassen door hun
enthousiasme, door wat ze kunnen en door de trotse gezichten bij het passeren van de finish. De
Major Family Obstacle Run is een off-road parcours van 3 of 6 km met 25 unieke obstakels. Beleef de
ultieme (vader)dag op 16 juni. Stel jezelf en je kids op de proef met kracht, behendigheid en
natuurlijk baggervette fun. Kinderen vanaf 5 jaar mogen samen met een volwassene deelnemen.
Bekijk voor alle informatie en om in te schrijven: http://www.major-run.nl/family/

