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Ouderenquête
Nogmaals bedankt voor het invullen van de enquête van de Q-school. 83 ouders hebben de
vragenlijst ingevuld teruggestuurd. Velen hebben er ook nog opmerkingen aan toegevoegd. We
zijn tevreden met de waardering die u de school geeft: een 7.9. De meeste ouders geven aan de
hun kind(eren) de school als veilig ervaren. Ook dat
er weinig gepest wordt. Toch geven een aantal ouders
aan dat dit niet altijd zo is, en 1 ouder geeft aan dat
zijn kind(eren) altijd bang zijn voor medeleerlingen:
kom langs, deel dit met de leerkracht! Dit is een
dringend advies want in een onveilige situatie kan een
kind zich niet ontwikkelen.
U beoordeelt het schoolklimaat met een 3.6 op een
vierpuntsschaal. Als je het omrekent is het cijfer 9.0.
Een fantastisch cijfer! Dit gaat over of uw kind met
plezier naar school gaat, of het zich veilig voelt, hoe
het in de groep gaat, contact met de leerkracht. Het
streven is en blijft dat dit voor iedere leerling van de Kohnstammschool zo moet zijn/worden!
De laagste score een 3.3 (op de vierpuntsschaal), gaat over het gebruik van digitale leermiddelen.
Is uw kind hierdoor meer gemotiveerd? Dit geldt duidelijk niet voor alle leerlingen.
In vergelijking met de enquête van 2 jaar geleden is de algemene waardering omhoog gegaan van
7.7 naar 7.9. Opvallende uitschieters gaan over de begeleiding in school, de afstemming op de
mogelijkheden van de leerling: +0.3 en de ondersteuning aan de leerling +0.4. Dat is fijn om te
zien, want dat is waar het om draait op school. De opvang van groepen als er een zieke leerkracht
is gaat 0.2 achteruit. Dat is helder en heeft te maken met de krapte van het aanbod en de corona
invloeden. Ik verwacht dat het vinden van vervanging in de toekomst niet beter gaat worden.

Leerlingenquête
Er zijn zeker zeker opvallende gelijkenissen in de uitkomsten
van de ouder- en leerling enquête. De leerlingen van groep 6, 7
en 8 voelen zich op school over het algemeen veilig tot heel
veilig. Ook de leerlingenraad is betrokken bij de analyse van
deze enquête en zal dit ook in de groepen aankaarten.
Leermiddelen scoort bij leerlingen ook laag: 2.8 Deze score wordt bepaald door 2 vragen over
digitale leermiddelen: ik vind het leuker als ik op de computer mag werken en ik leer meer als ik
op de computer mag werken. Een kwart van de leerlingen is het hiermee niet eens. De
lesmaterialen die in de klas worden gebruikt vinden de meeste leerlingen wel leuk, aansprekend.
In vergelijking met 2 jaar geleden geven de leerlingen nu een beduidend hoger rapportcijfer voor
de school: van een 8.2 nu naar een 8.9! Bij de leerlingen maakte het onderdeel context de
grootste sprong: + 0.3. Dit gaat over aandacht schenken aan: nieuwsfeiten, milieu en politiek,
andere geloven. Mooie stap, maar nog wel een onderdeel wat nog aandacht verdient. Een terugval
was te zien bij het onderdeel pedagogisch klimaat: houden leerlingen zich aan afspraken en wordt
er wat gedaan als leerlingen zich niet aan afspraken houden of pestgedrag vertonen: -0.2

Persoonlijk wil ik de leerlingen bedanken voor het gestelde vertrouwen: de omgang met de
leerlingen (3.9) en de mogelijkheid om de directeur te spreken (3.7) waardeer ik echt! De eerder
genoemde groepen hebben ook een landelijke verplichte enquête gemaakt over
“leerlingtevredenheid en veiligheid”. De gemiddelde score van deze beperkte vragenlijst was 8.8.
De antwoorden op vragen over de school en de lessen op school kwamen in beide enquêtes met
hetzelfde resultaat.

Tiny Forest en insectentuin
Met een woord van dank aan leerlingen van praktijkschool De
Wissel, want zij hebben beide tuinen voorzien van een nieuwe
houtsnipper laag en hebben het hoge gras weggehaald. We
kunnen er straks weer volop van genieten. Ik nodig ouders en
andere belangstellenden uit om eens door deze schooltuinen te
wandelen, bij voorkeur samen met uw kind(eren). Zij zullen u
een hele hoop vertellen. Leerlingen van de Kohnstammschool
hebben onder de speeltoestellen weer nieuwe houtsnippers
verdeeld. We kunnen dus ook weer veilig spelen!

Ouderraad bijdrage
Sinds vorige oproep in nieuwsbrief 12 hebben er nog een tiental
ouders de vrijwillige bijdrage overgemaakt. Na de eerdere verzoeken
in nieuwsbrief 4, 7 en 12 hoop ik dat nu de ouders die dit nog niet
hebben gedaan hun bijdrage voldoen. Afgelopen week hebben alle
leerlingen paaseitjes kunnen zoeken in de schooltuin. Dit kan worden
betaald door uw ouderbijdrage. Dit geldt ook voor de kerstmaaltijd,
de bijdrage aan de Sinterklaasviering: zonder uw bijdrage zijn
dergelijke vieringen niet mogelijk.
Wilt u, als u dit nog niet heeft gedaan, de bijdrage van 15 euro
overmaken naar: NL10INGB0663125693 t.n.v. MR Prof. Dr.
Kohnstammschool met vermelding van de naam van uw kind.

OTV (onderwijstijdverlenging) lezen
Op de Kohnstammschool maken zes leerlingen uit groep 4 en 5 gebruik van de OTV technisch
lezen. Dit houdt in dat deze kinderen twee keer per week, na schooltijd terug
komen om extra te oefenen met lezen. Dit wordt betaald van de subsidie van
de overheid vanwege corona. Op donderdag is dat met juf Jolanda en op
vrijdag met juf Evelien. Zowel losse woorden als teksten worden samen
hardop gelezen. De juf leest voor, daarna lezen de kinderen met de juf mee in
koor, tot slot lezen de kinderen het zelf (voor-koor-zelf). Dit helpt om woorden
goed en vlot te leren lezen. Geweldig om te zien hoe vrolijk en enthousiast de
kinderen iedere week zijn. Beide juffen zijn supertrots op de kinderen en ook
op de papa’s en mama’s, die ervoor zorgen dat de kinderen iedere week na
schooltijd terugkomen om te lezen.

Geen gezamenlijke wandelvierdaagse
Ook dit jaar organiseert de Stichting Fruitwandeltochten Goes geen
Avondvierdaagse 2021. De beperkende maatregelen maken het lastig
om een verantwoorde vierdaagse te organiseren. Er is wel de
mogelijkheid om zelf een avondvierdaagse te wandelen: de
Avond4daagse Home Edition. Kijk op www.avond4daagse.nl voor
routes in de buurt!

Kwink-update
Na de weken thuisonderwijs hebben we in de klassen weer volop aandacht besteed
aan de groepsvorming. Samen met Kwink hebben we weer een fijne start kunnen
maken. We zijn begonnen met de rust zoeken in jezelf en het gebruik van de
zelfontspanner. Daarna hebben we geleerd over ‘Code Help’, over positief
communiceren en fijn samenwerken. Komende weken gaan we leren over spijt
hebben van een keuze en hulp zoeken en vragen.
Meer weten over Kwink op school? Kijk dan deze video: https://vimeo.com/473860182
MR
Op 29 maart heeft de MR weer vergaderd. Samen hebben we de uitkomsten van de enquêtes en
de actiepunten daarvan besproken. We hebben ook een korte blik geworpen op de toekomst, die
ziet er positief uit! Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Schroom niet om contact met ons
op te nemen: mrkohnstammschool@alberoscholen.nl

