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Vervolg informatieavond juni 

 

In juni hebben we een ouderavond gehad waarop we gesproken hebben 
over de leerlingaantallen op school en welke ideeën er zijn om de 
Derksenschool aantrekkelijker te maken voor gezinnen in het dorp en de 
omgeving. We hebben immers veel moois te bieden.    
   
We hebben het onder andere gehad over een duidelijke profilering van (de 
kwaliteit van) de school. We hebben benoemd dat het wellicht kan helpen 
dat de kwaliteit zich onderscheidt van andere scholen naar het oordeel van 
de onderwijsinspectie. Dat betekent dat we een oordeel “goed” en daarna 
eventueel “excellent” moeten behalen. De onderwijsinspectie moet 
hiervoor uitgenodigd worden door het schoolbestuur. Zo'n inspectieoordeel 
behaal je niet zomaar. Daarvoor zullen we een aantal stappen moeten 
zetten. Inmiddels zijn we met het team gestart met het verkennen van deze 
stappen en waar nodig zijn gaan we de puntjes op de -i- zetten.    
We hebben een auditteam van CPOB uitgenodigd om in het voorjaar van 
2023 een audit uit te voeren zodat we in beeld krijgen hoever we daarin 
gevorderd zijn. We houden u uiteraard op de hoogte.    
Bovenstaande is een kwestie van de wat langere termijn. We zijn over de 
langere termijn ook in overleg met het schoolbestuur.    
Daarnaast is het van belang dat we ook op de korte termijn zichtbaar zijn en 
blijven in de omgeving. Dat betekent dat we blijven inzetten op PR. We 
hebben al diverse keren de krant gehaald dit jaar maar we zijn bezig met een 
meer gestructureerde aanpak op dit gebied. Daar komen we binnenkort op 
terug.    
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Belangrijke data komende periode 

• 29 november schoenzetten 

• 29 november voetbal kijken 
op school 

• 5 december Sinterklaas 

• 6 december studiedag 

6 december is er een studiedag. De kinderen zijn die dag 

vrij. Eventuele opvang voor uw kind(eren) kunt u zelf 

regelen met Buitenpret. 

 

  



 

In de krant het Kontakt 
 

 

 

 

Sinterklaasactiviteiten 
Afgelopen dinsdagavond is er met hulp van ouders deze mooie boot gemaakt en natuurlijk 
ook de goedheiligman 1! De kinderen waren de volgende ochtend verrast en hebben de 
boot uitgebreid bekeken.   

Dinsdag 29 november mogen de kinderen hun schoen op school zetten. Wilt u hen die dag 
een extra schoen meegeven?! 

En maandag 5 december komt uiteraard Sinterklaas naar school. U bent als ouder van 
harte uitgenodigd om bij de aankomst aanwezig te zijn in de onderbouw. Dit duurt tot 
uiterlijk 9.00 uur.   

Boekenbeurten mb 

Voetbal op school 

Dinsdag 29 november moet Nederland voetballen tegen Qatar om 16.00 uur. Het lijkt ons leuk om op school samen naar 
deze wedstrijd te kijken. De school is open vanaf 15:45 uur. Je mag wat te drinken of te eten meenemen. 
Het is een naschoolse activiteit, wij (juffen) zijn er voor de gezelligheid en vinden het fijn om de verantwoordelijkheid voor 
uw kind met u te delen. U bent dan ook van harte uitgenodigd om samen met uw kind(eren) mee te juichen. Eventuele 
broers of zussen mogen natuurlijk ook meekomen 

Graag horen we van te voren of je mee komt kijken! 



 

 

Hier komt 
een andere 
kop 

U kunt de opmaak van geselecteerde tekst in het document eenvoudig 
wijzigen door een uiterlijk te selecteren voor de geselecteerde tekst in de 
galerie Snelle stijlen op het tabblad Start. Op het tabblad Invoegen zijn de 
galerieën afgestemd op uit algehele uiterlijk van uw document. U kunt deze 
galerieën gebruiken om tabellen, kopteksten, voetteksten, lijsten, voorbladen 
en andere documenten in te voegen 

 


