
AGENDA!
WEEK VAN 18 
MAART WEEK VAN DE 
LENTEKRIEBELS
IN GROEP 7/8

WOENSDAG 20 MAART 
10.45 UUR VOORLEZEN AAN 
PEUTERS EN DREUMESEN

DONDERDAG 21 MAART 
KANGOEROEWEDSTRIJD  
VOOR GETALENTEERDE 
REKENAARS UIT DE 
BOVENBOUW

MAANDAG 25 MAART 
STUDIEDAG, 
ALLE KINDEREN VRIJ

WOENSDAG 27 MAART 
LEESCONSULENT VERZORGT 
IN ALLE GROEPEN EEN 
LEESBEVORDERINGS-
ACTIVITEIT

VRIJDAG 29 MAART 
KLASSENLUNCH GROEP 7/8, 
ALLE LEERLINGEN VAN 
GROEP 7/8 LUNCHEN OP 
SCHOOL. NEEM EEN EIGEN 
BORD EN BEKER EN BESTEK 
MEE. 

WOENSDAG 3 APRIL 
8.30 UUR KOFFIEOCHTEND 
VOOR ALLE OUDERS, 
MET MEDEWERKERS 
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK 
WERK EN DE GGD

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE

☛

☛

Woensdag 20 maart is er weer voorlezen voor dreumesen en peuters door 
Maria, oud leerkracht van de school. Kent u kinderen in deze leeftijd? Wilt u 
hun ouders/ verzorgers dan vertellen van deze activiteit op school? Het aantal 
dreumesen en peuters is de laatste keren wat minder doordat enkele ondertussen 
doorgestroomd zijn naar school. Dus tijd om weer nieuwe peuters te ontvangen! 

We willen kinderen uit de wijk graag vroeg in contact brengen met boeken omdat 
boeken en voorlezen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de taalontwikkeling. 
Kinderen van 0 t/m 4 jaar uit de wijk kunnen ook boekjes lenen op school bij de 
bibliotheek! Vanaf vier jaar is de bibliotheek op school alleen voor kinderen van 
De Belhamel (IKC Dommelen).

Voorlezen aan peuters en dreumesen

De Kattebel
Integraal Kindcentrum Dommelen: Rudolfusdal 60 • 5551 EG Dommelen
040–204 25 88 • info@obsdebelhamel.nl • www.obsdebelhamel.nl  

TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN IKC DOMMELEN: OPENBARE BASISSCHOOL DE BELHAMEL, HET FACET EN 
KINDEROPVANGORGANISATIE IKOOK! I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
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Kleutergroep

Ziektevervanging 

Zoals u wellicht hebt gezien staat de vacature voor een leerkracht voor groep 
1/2 online en wordt gedeeld in het netwerk van al onze collega’s, ook van 
andere scholen. We zijn in afwachting van de reacties…
Ik heb gemerkt dat niet alle ouders de vorige Kattebel goed gelezen hebben 
vandaar dat ik de volgende informatie nogmaals hier geef en vul die aan met 
de laatste informatie.

Momenteel zetten we werkwijze zoals we die ook voor de vakantie hadden door. 
Dit betekent dat de kinderen samen starten in de kring als ze binnenkomen.  
Om 9.00 uur is juf Mayke, de onderwijsassistent, in de klas op maandag, dinsdag 
en groot gedeelte van de donderdag. Dan kunnen we de groep in tweeën splitsen. 
Juf Mayke gaat dan buiten spelen met een helft van de klas. De andere helft 
blijft in de klas voor een werkles. Na de ochtendpauze wisselen we dit om. Aan 
het einde van de ochtend en ook aan het begin van de middag kunnen ook de 
kringactiviteiten gesplitst worden en herhaalt het schema van de ochtend zich. 
We kijken per dag wat de beste organisatievorm is. Op woensdag zijn er twee 
leerkrachten en splitsen we de groep na de dagopening. Op vrijdagochtend is 
juf Linda, tot er een extra leerkracht is aangenomen, alleen. Op donderdag zal 
juf Mayke ook geregeld in groep 3/4 ondersteunen omdat op die dag groep 3/4 
niet gesplitst kan worden. Dit is bij bepaalde lessen en wordt afgestemd met de 
leerkrachten van de kleuters. Op donderdagochtend is juf Netty er ook om groep 
3/4 te ondersteunen. 

U ziet als ouder van een kind in groep 1/2 een grote groep als u uw kind weg-
brengt. Ik vind het belangrijk dat u weet dat dit dus zeker niet de hele dag zo 
is en dat we zoveel mogelijk zorgen voor een kleine groep! Met bovenstaande 
werkwijze kunnen we hier zoveel mogelijk voor zorgen. 
Juf Elein haar re-integratie gaat met vallen en opstaan maar over het algemeen 
in stijgende lijn. Afgelopen maandagmiddag heeft juf Karin nog een laatste keer 
ingevallen. Nu is dat voor haar geen optie meer. Dinsdagmiddag heb ik (juf Dieneke) 
zelf even bij de kleuters ingevallen om juf Elein wat te ontlasten. Volgende week 
maandag is juf Linda er de hele dag omdat juf Elein dan al een geplande vrije dag 
heeft. Op dinsdagochtend is juf Elein er en mocht het nodig zijn vang ik weer (een 
deel van) de middag op. 

Het heeft gelukkig even geduurd, maar nu heeft de griepepidemie ook het  
personeel van De Belhamel bereikt. Juf Hannie is sinds woensdag door de griep 
geveld. Juf Ilona heeft deze ochtend grotendeels alleen de groep gedraaid en ik 
ben bijgesprongen daar waar nodig of wenselijk. De kinderen werkten fantastisch 
mee dus dit ging heel goed. Afgelopen donderdagochtend is juf Ilona in het begin 
van de ochtend extra komen werken, daarna heb ik meegedraaid bij Het Facet 
en in de middag heeft juf Mayke, onze onderwijsassistent geassisteerd. Zij heeft 
vorig schooljaar ook bij Het Facet gewerkt. 
Zo hebben we weer de eindjes aan elkaar geknoopt en er met elkaar voor gezorgd 
dat er geen kinderen naar huis hoefden te worden gestuurd. Duimt u mee dat de 
griepgolf ons verder voorbij gaat? 
Dus een dringend verzoek: Heeft uw kind griep? Meld uw kind ziek en houd uw 
kind thuis! Zo voorkomen we hopelijk met elkaar dat kinderen en medewerkers 
ziek worden.

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE (VERVOLG)
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17 maart
Sabrina
groep 5/6

20 maart
Dave 
groep 3/4

21 maart
Kjell
FACET

22 maart
Finn
groep 3/4

25 maart
Adam
groep 1/2

26 maart
Caitly
groep 3/4

27 maart
Iris
groep 7/8

JARIG

VAN HARTE 

GEFELICITEERD!

Vakantierooster 2019 2020

Oudertevredenheidspeiling

Afgelopen dinsdagavond hebben we in de medezeggenschapsraad het 
vakantierooster voor het volgend schooljaar vastgesteld. 

 herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019 
 kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 
 voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020 
 tweede paasdag 13-04-2020 
 meivakantie 20-04-2020 t/m 01-05-2020 
 Bevrijdingsdag 05-05-2020 
 Hemelvaart en vrijdag 21-05-2020 en 22-05-2020 
 tweede pinksterdag 01-06-2020 
 zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020 

Eerder hebben we deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling net als de andere scholen 
van ons bestuur. In deze Kattebel deel ik met u de resultaten. Afgelopen dinsdag is in de 
medezeggenschapsraad de uitslag besproken en gesproken over mogelijke vervolgstappen 
en ook op de laatste studiedag hebben we dit in het team besproken. Met deze informatie 
zullen we als school aan de slag gaan. In volgende nieuwsbrieven (Kattebellen) zullen we u 
hier over informeren.
Aan de oudertevredenheidspeiling hebben 45 van de 82 ouders / verzorgers van onze school 
deelgenomen. Dit betekent dat 55% van de ouders de vragenlijst hebben ingevuld. Per gezin 
kon 1 ouder de vragenlijst invullen. Helaas is deze 55% minder dan de 95 % die je eigenlijk 
nodig hebt voor een betrouwbare uitslag. Dus we zullen voorzichtig moeten zijn met de 
conclusies die we trekken omdat we van veel ouders geen mening weten.
De 45 ouders die de vragenlijst hebben ingevuld deden dit voor 50 leerlingen. De ouders 
konden de vragenlijst voor meerdere kinderen invullen.

Algemene tevredenheid
U geeft ons een rapportcijfer van 7,78. Hiermee scoren we net iets boven het landelijk 
gemiddelde van 7,55. Dank u wel hiervoor!

Tevredenheidcijfers
Deze zijn vergeleken met vier jaar geleden.

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE (VERVOLG)

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE, LEES VERDER >>

Tevredenheid 2018 2014 Landelijk gemiddelde
1. De leerkracht 8,6 8,6 8,1
2. Schoolgebouw 8,4 8,4 7,1
3. Schooltijden 7,9 8,5 7,5
4. Kennisontwikkeling 7,8 7,4 7,2
5. Persoonlijke ontwikkeling 7,8 7,3 7,2
6. Contact met de school 7,7 7,8 7,2
7. Sfeer 7,3 7,4 7,3
8. Begeleiding 7,2 7,6 7,1
9. Omgeving van de school 7,2 7,4 6,4
10. Schoolregels, rust en orde 6,8 7,7 7,1
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(Vervolg oudertevredenheidspeiling)

Tevredenheid

Schoolgebouw 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien 
van 'Sfeer en inrichting schoolgebouw'. Ook zijn veel ouders 
tevreden over 'Hygiëne en netheid binnen de school' 

Omgeving van de school 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien 
van 'Veiligheid op weg naar school' 

Begeleiding 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien 
van 'Omgang leerkracht met de leerlingen' 

Sfeer 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien 
van 'Sfeer in de klas'. Ook zijn veel ouders tevreden over 
'Aandacht voor normen en waarden'.

Kennisontwikkeling 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien 
van 'Aandacht voor rekenen'. Ook zijn veel ouders tevreden 
over 'Aandacht voor taal'. 

Persoonlijke ontwikkeling 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien 
van 'Aandacht voor gymnastiek'. Ook zijn veel ouders 
tevreden over 'Aandacht voor creatieve vakken'. 

Schooltijden 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien 
van 'Huidige schooltijden'. Ook zijn veel ouders tevreden 
over 'Overblijven tussen de middag' 

Schoolregels, rust en orde 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien 
van 'Duidelijkheid van de schoolregels'.

De leerkracht 
De school wordt door alle ouders die de vragenlijst hebben 
ingevuld gewaardeerd ten aanzien van 'Deskundigheid 
leerkracht'. Ook zijn veel ouders tevreden over 'Inzet en 
enthousiasme leerkracht' . 

Contact met de school 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien 
van 'Gelegenheid om met de directie te praten'. Ook zijn 
veel ouders tevreden over  Informatievoorziening over het 
kind'. 

Minder tevreden
 
Naast al deze punten waarop u ons positief beoordeelt zijn 
er ook punten waar u minder tevreden over bent:

Relatief veel ouders zijn minder tevreden ten aanzien van 
'Aandacht voor pestgedrag'. Dit is een verschil met een 
jaar geleden. Toen scoorden we hier boven het landelijk 
gemiddelde (dus was u meer tevreden), nu eronder. Hier 
hebben we in het team al met elkaar over gesproken en 
ook in de MR is dit onderwerp van gesprek. We gaan hier 
zeker mee verder en zullen u hier verder over informeren!

'Omgang van de kinderen onderling' is een ander aspect 
waarvan mensen hebben aangegeven daar ontevreden over 
te zijn. De bovenbouw scoort daar onder het landelijk 
gemiddelde en de onderbouw scoort hierbij beter, 
boven het landelijk gemiddelde. Het Facet is hier niet 
in meegenomen. Facetgroep scoort boven het landelijk 
gemiddelde. Ook hierover zullen we u uiteraard verder 
informeren. 

'Informatievoorziening over de school' staat ook in dit rijtje 
van aandachtspunten, gelukkig scoren we hiermee nog wel 
ruim boven het landelijk gemiddelde. Ik ben wel benieuwd 
waar hierbij de behoeftes liggen van de zeven ouders die 
dit negatief hebben beoordeeld. Ik zou graag willen weten 
wat u mist en hoe u denkt dat dit op te lossen is. Mijn 
mailbox is dag en nacht geopend voor suggesties of een 
toelichting. Uiteraard kunt u me ook aanspreken.

'Opvang bij afwezigheid van de leerkracht'  is een ander 
aandachtspunt. Hier scoren we iets lager dan het landelijk 
gemiddelde evenals bij het punt 'Rust en orde op school'. 
We kunnen ons goed voorstellen dat dit met elkaar samen 
hangt. Maar willen dit verder onderzoeken! Helaas is onze 
invloed op goede vervanging beperkt in een tijd dat er 
simpelweg geen vervangers meer zijn. 

We nemen deze signalen zeer serieus en kijken hoe we 
kunnen zorgen dat u hier in de toekomst meer tevreden 
over bent. 

Over het algemeen zijn we zeer tevreden met de uitkomst 
en blij met het cijfer dat u ons geeft. 
Hartelijk dank nogmaals voor uw medewerking! 

Hartelijke groet, 
Dieneke 
locatiedirecteur

NIEUWS VAN DE SCHOOLDIRECTIE (VERVOLG)
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Carnaval

Samenvatting MR vergadering
17 januari 2019 

We zijn het al bijna weer vergeten maar 
voor de vakantie hebben we uitgebreid het 
carnavalsfeest gevierd op school. De ochtend 
werd geopend door ons eigen prinsenpaar Mathijs 
en Zoë.  
De kinderen waren allemaal gezellig verkleed 
en hebben flink door de school gehost. Verder 
was er een programma met voor elk wat wils. De 
kinderen mochten zelf kiezen wat ze die ochtend 
gingen doen. Dat is goed bevallen.  
De ochtend werd afgesloten door een bezoek 
van de carnavalsvereniging de Pintenwippers. 
Zij hebben juf Fieke nog in het zonnetje gezet. 
Bedankt ouders voor alle hulp op deze ochtend 
en bij de voorbereidingen.

Tijdens deze MR vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken: 

GMR vergadering  
De notulen van de GMR zijn besproken. Het traject om te komen tot een nieuw 
koersplan voor Stichting RBOB De Kempen is toegelicht door Dieneke. 

Overblijven  
Elke dag komt er het laatste kwartier van de pauze een leerkracht naar 
buiten om te helpen op het grote plein. Leerkrachten vinden het overblijven 
momenteel beter gaan. Er zijn minder conflicten die na de pauze nog 
uitgepraat moeten worden terwijl de lessen al weer zouden moeten starten. Al 
blijft het wisselen per dag. Ouders van de kleuters geven aan dat ze het prettig 
vinden dat de kleuters apart kunnen buitenspelen. Dit ervaart het team ook zo.

Er komt een evaluatiemoment in de avond met de overblijfouders. 

Begroting  
Dieneke heeft de begroting van 2019 toegelicht. 

Koersplan RBOB  
Nieuw koersplan is in de notulen van de GMR toegelicht. Vanuit dit koersplan 
wordt het schoolplan gemaakt. Directeuren houden gesprekken met 
betrokkenen van de school (bijvoorbeeld ouders, MR-leden, OR-leden, kinderen, 
gemeente, etc.) Tijdens deze gesprekken wordt gevraagd naar wat we willen 
behouden en wat we willen ontwikkelen. 

Tijdens deze vergadering hebben de leden van de MR met elkaar gesproken over 
de positieve punten en over de ontwikkelpunten van de school. 

Nieuws locatiedirecteur  
* De oudertevredenheidspeiling is geweest. Dieneke bespreekt deze in de 
volgende MR vergadering met de MR.  
* Tweede kleutergroep wordt gerealiseerd.  
* Klimrek (speelzaal) en andere materialen zijn aangeschaft.  
* MT is bezig met aannamebeleid van Het Facet. 
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Nieuws uit groep 3-4
Dinsdag 12 maart zijn we met de groep naar het IVN geweest. 
We hebben daar van alles gezien en geleerd over de natuur 
op en rondom de hei. Onder andere welke insecten er op 
de hei leven en hoe ze hun eitjes in de grond leggen. Hoe 
spinnen eruitzien en welke plantjes er op de hei groeien. 
En we hebben gezien hoe de boeren vroeger de heide 
gebruikten voor in de stal. 
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Kledinginzameling
Half april is er weer een kledinginzameling op school. Elke kilo telt!

Meer info volgt in een volgende Kattebel.
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Groep
3/4



Schoolfruit
Net voor de vakantie liep het fout met de organisatie van het schoolfruit. 
Boven de rivieren vinden ze het nog steeds lastig dat scholen zich niet aan het 
voorgestelde rooster houden en met Carnaval vrij zijn…. 

Gelukkig hebben we een fantastische buurman aan De Plus! Geheel belangeloos 
sprongen ze in het gat dat viel in de fruitvoorziening en voorzagen de hele 
school van fruit! Uiteraard bedanken we De Plus hier hartelijk voor!
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