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Kalenderactiviteiten september
04-12 Sinterklaasviering
15-12 Leerlingenraad
17-12 Kerstviering
In deze nieuwsbrief leest u over:
• Update Covid-19
• Inspectierapport kwaliteitsonderzoek
• Pensioen Lilianne Ketelaars
• Van de MR
• Terugkoppeling studiedag 23 november
• Terugkoppeling vragenlijst veiligheid en welbevinden
• Sinterklaas
• Kerstviering
• Voorleeskampioen

UPDATE COVID-19
Covid-19 blijft de gemoederen bezig houden… We blijven beperkt in onze sociale contacten,
fysiek contact met ouders is lastig, en afstand houden blijft een dingetje. Het virus gaat
helaas niet geheel aan onze school voorbij. Verschillende leerlingen moesten in quarantaine
omdat één van de ouders (of beiden) positief getest was. Ook leerkrachten laten zich
regelmatig testen. Gelukkig na de herfstvakantie allemaal nog steeds negatief. Helaas is deze
week wel één van onze groep 8-ers positief getest. Deze leerling was al in quarantaine en
heeft geen verdere medeleerlingen besmet. We blijven alert, houden ons aan de RIVMrichtlijnen.
Hopelijk hebben alle maatregelen op kort termijn effect en gaan de cijfers dalen, zodat er
wellicht meer mogelijkheden komen om kerst te vieren. We zijn er onderhand wel aan
toe…..

INSPECTIERAPPORT KWALITEITSONDERZOEK D.D. 08-09-2020
De onderwijsinspectie waardeert de kwaliteit op De Duinsprong als Goed. De
kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat en Kwaliteitszorg zijn van goede
kwaliteit. Binnen de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat,
Onderwijsresultaten en Kwaliteitszorg en ambitie zijn meerdere standaarden met een Goed
gewaardeerd.

Het kernwoord op De Duinsprong is 'samen'. Een enthousiast en gedreven team draagt
samen zorg voor goed onderwijs aan de leerlingen op de school.
Het volledige inspectierapport kunt u nalezen op https://deduinsprong.nl/overschool/kwaliteit/

PENSIOEN LILIANNE KETELAARS
Met ingang van 20 november is juffrouw Lilianne met pensioen gegaan. Zij heeft de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Lilianne Ketelaars is al vanaf augustus 2019 met
ziekteverlof. Met ups en downs, chemotherapieën en bestralingen blijft zij er de moed in
houden. Graag had zij in goede gezondheid afscheid genomen van De Duinsprong. Het is
helaas anders gelopen. Binnen het team besteden wij op gepaste manier aandacht aan
Liliannes afscheid en zullen haar nog even speciaal in het zonnetje zetten.
Lilianne was dit schooljaar niet ingedeeld als groepsleerkracht, zodat haar afscheid geen
consequenties heeft voor de groepsinvulling. Uiteraard hopen wij dat Lilianne nog lang mag
genieten van haar pensioen!

VAN DE MR
24 November heeft de MR online vergaderd. In deze vergadering is het inspectierapport van
het kwaliteitsonderzoek naar Goed gepresenteerd. Alleen op het beleidsterrein resultaten
valt nog winst te behalen. De inspecteur heeft de school geadviseerd de ambities in deze
hoger te leggen. Ook het aanbod burgerschap mag structureler aangepakt worden, ondanks
de Kanjertraining, de lessen levensbeschouwing (Kleur) en de democratische beginselen die
we aan de orde stellen in klassenvergaderingen en de leerlingenraad.
De resultaten van de vragenlijsten veiligheid en welbevinden zijn geëvalueerd. Mooie
resultaten, met een kritische kanttekening m.b.t. de verkeersveiligheid rond de school en
het toezicht op de schoolpleinen.
Tevens is het schoolondersteuningsprofiel (SOP) besproken. Hierin staat beschreven welke
zorg De Duinsprong biedt en kán bieden. De basisondersteuning is op orde. Binnen de school
zijn naast de uitvoer van diverse arrangementen voor zorgleerlingen, voorzieningen voor
hoogbegaafde leerlingen en taalondersteuning nieuwkomers (voorporTAAL en Taalklas).
Ambitie ligt bij het opzetten van beleid meer- en hoogbegaafde leerlingen en het uitbreiden
van materialen voor deze doelgroep. Op het gebied van dyscalculie/ rekenonderwijs is wel
ondersteuning nodig. De eerste aanzet hiertoe is inmiddels gezet.
De communicatie is een terugkerend onderwerp van gesprek. Ouders hebben de digitale
oudergesprekken positief ervaren. Ook worden berichten meer gebundeld en is er 'rust' in
de berichtgeving op social schools gekomen.

M.b.t. huisvestiging: De MR maakt zich zorgen over de vertraging in nieuwbouw,
verbouwplannen.
Tot slot heeft de MR gesproken over het buiten spelen zonder TSO: in de bovenbouw bevalt
dit prima, in de onderbouw zijn er wat zorgen. Dit gaan we nog evalueren. De MR is verder
op zoek naar manieren om ouders meer te betrekken bij de MR. Mochten ouders hier
suggesties voor hebben dan kunnen ze die mailen naar: mr@deduinsprong.nl

TERUGKOPPELING STUDIEDAG 23 NOVEMBER
23 November stond er een studiedag voor het hele team gepland. Vanwege Covid-19 niet
live, maar via Microsoft Teams. Bijzonder om via de chatfunctie met elkaar in gesprek te
gaan. In de ochtend is het team door 2 leesexperts van de CED-groep meegenomen om
inzicht te krijgen in goed technisch leesonderwijs zodat het aanbod (voortgezet) technisch
leesonderwijs op De Duinsprong kan worden geoptimaliseerd. Aansluitend hebben we
diverse methoden bekeken zoals: Karakter, Atlantis, Estafette (nieuw) List en Blink lezen.

In de middag hebben we met elkaar gesproken over effectieve leertijd. Leerkrachten
besteden structureel aandacht aan les- en leerdoelen om leerlingen bewust te maken van
hun eigen ontwikkeling. De leertijd wordt optimaal benut. Wel zijn we het erover eens dat er
meer uitdaging nodig is voor plusleerlingen. Hier hebben we inmiddels op ingestoken en
externe deskundigheid ingehuurd om dit samen met ons op te pakken.
Ook hebben we met elkaar bekeken waar we staan met burgerschap. Burgerschap zit
verweven in ons totale aanbod. Toch willen we expliciet aandacht besteden aan
maatschappelijke en sociale competenties en hier doelen aan koppelen.
Tot slot is iedereen praktisch aan de slag gegaan met ICT-vaardigheden via de E-learning van
Schoolupdate.
Een bijzondere studiedag, waar minder ruimte was voor onderlinge interactie, maar wel veel
informatie met elkaar is gedeeld.

TERUGKOPPELING VRAGENLIJST VEILIGHEID EN WELBEVINDEN
In oktober-november 2020 hebben wij een vragenlijst m.b.t. sociale veiligheid en
welbevinden laten invullen door de ouders van onze leerlingen. De Duinsprong scoort als
school een 3,5. Daarmee scoort de school goed. De respons op de Vragenlijst was 38%: 168
van de 440 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende;
Daardoor krijgen we een voldoende beeld van onze kwaliteit, onze aandachts- en
actiepunten. De ouders geven de school een 8,1. Dat is een mooi resultaat!

De uitslagen op hoofdlijnen zijn op van schaal 1 tot 4, waarbij 3 de norm is.
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Waar de ouders tevreden over zijn:
Psychische, sociale en fysieke veiligheid van leerlingen.
Het omgaan met spullen van elkaar.
Waar ouders vinden dat we meer aandacht aan mogen besteden:
Het optreden van de leerkracht(en) bij pestgedrag.
De opstelling van de leerling(en) bij pestgedrag.
Het oversteken van groep 5 naar de het grote speelplein.
De verkeersveiligheid rond de school: drukte tijdens halen en brengen, geen veilige
oversteekplaatsen(zebrapaden)
Actiepunten:
Inzet Kanjertraining: aandacht besteden aan voor anderen op te komen als er pesterijen
worden gesignaleerd.
Een verbeterd toezicht tijdens de pauzes.
Eerder aanspreken van ouders van kinderen die pestgedrag vertonen.
Structureel overleg tussen gemeente, verkeerscommissie en buurtbewoners.

SINTERKLAAS
Vrijdag 4 december a.s. brengt Sint met twee pieten een bezoek aan onze school. Helaas
geen ludieke aankomst, waarbij u als ouder welkom bent. Dit jaar komt Sinterklaas in het
geheim aan. Hoe? Dat blijft voor de kinderen nog even een verrassing.
Sinterklaas zal in het lokaal van juf Maartje de groepen 1/2 om de beurt ontvangen.
Vervolgens vertrekt de Sint naar de aula van het hoofdgebouw en ontvangt daar om de

beurt, op gepaste afstand op het podium, de groepen 3 t/m 8. Wij zijn blij dat de Sint
ondanks al deze coronamaatregelen toch een bezoekje mag brengen aan onze school.
De hogere groepen doen weer surprise. Van de leerkracht hoort u wanneer uw kind deze in
kan leveren. Sinterklaas 2020, anders dan anders, maar we gaan er weer een mooi feestje
voor onze kinderen van maken!

KERSTVIERING
Donderdagavond 17 december van 17:00-19:00 vieren we kerst op de Duinsprong.
Vanwege alle maatregelen rondom corona kunnen we helaas niet naar de kerk. De viering
zal gewoon op school plaatsvinden. Het is de bedoeling dat alle kinderen in kerstoutfit naar
school komen. Denk aan: mooie jurk, glitters, net pak, engeltjes, kerstmannen enz...
Het kerstverhaal is van tevoren opgenomen met een aantal kinderen en leerkrachten van
school. Dit zal op de kerstviering te zien zijn op het digibord.
Ook krijgen we vanuit de OV nog wat lekkers te eten. Let op: dit zal geen volwaardige
avondmaaltijd zijn! Het is handig als uw kind van te voren of er na nog wat kleins kan eten
thuis. Tijdens de viering zullen we allemaal een kerstboodschap opnemen voor onze maatjes
en deze (digitaal) met elkaar delen.
Om 19:00 kunnen alle kinderen buiten weer opgehaald worden.

VOORLEESKAMPIOEN
De voorleeswedstrijd op De Duinsprong is gewonnen door
Kay Rzemieniecki uit groep 8b. Kay las het verhaal van koning
Blauwbaard voor uit Meer sprookjes van de Efteling. Het
verhaal is geschreven door Charles Perault. Kay nam het op
tegen de voorleeskampioenen van de groepen 7 en 8. Het
was een spannende finale en de klassenkampioenen maakten
het de jury, bestaande uit juffrouw Judith, juffrouw Marion en
juffrouw Heidi, best lastig.
De schoolfinale vond dit jaar anders plaats dan anders,
coronaproof. De groepen 7 en 8 keken in hun eigen klas via
Microsoft Teams mee naar het voorlezen van de
klassenwinnaars. Kay mag nu in de Heusdense
voorleeswedstrijd De Duinsprong vertegenwoordigen en de
strijd aanbinden met andere Heusdense scholen. Wij wensen
Kay veel succes!

De volgende nieuwsbrief verschijnt 11 december
.

Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

