
Corona-update
 Deze week is er geen extra informatie met
betrekking tot corona.
Heeft u vragen, neem dan contact op met
Wilma en/of Sabine via
directie@regenboog-debilt.nl

Opbrengsten vragenlijst Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
De vragenlijst, die u onlangs heeft ontvangen gebruiken wij om in kaart te
brengen waar onze sterke en verbeterpunten zitten. Wij willen de ouders
bedanken, die de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen. De
respons was laag (30%); daardoor moet er voorzichtig met de conclusies
worden omgegaan. De gegevens helpen ons bij het in kaart brengen van het
welbevinden van de kinderen tijdens de periode van thuisonderwijs en
daarna.
Ouders schatten in dat de kinderen de periode van thuisonderwijs het
rapportcijfer 6,3 geven en de periode na het thuisonderwijs een 7,8.
Opvallend is vooral dat kinderen hun vriend(innet)jes, school, leerkrachten,
lessen, structuur en ‘gewone leventje’ misten. Ondanks dat voelden zij zich

volgens de ouders niet opvallend positief of negatief.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben de vragenlijst ook ingevuld. De respons onder kinderen was
hoog (logisch, omdat de vragenlijst op school is aangeboden): 94%. Opvallend is dat de kinderen
vaker dan de ouders aangeven, dat zij zich in de periode van thuisonderwijs minder positief voelden
(ontspannen, vrolijk, etc.), maar ook niet uitgesproken negatief (somber, verdrietig, etc.). Ook de
kinderen geven aan dat zij vooral hun vriend(innet)jes, school, leerkrachten, lessen, ritme en ‘gewone
leventje’ misten. De kinderen geven de periode van thuisonderwijs een 5,8 (iets lager dus dan de
inschatting van de ouders) en de periode na het thuisonderwijs een 7,8 (precies de inschatting van de
ouders).
Al met al kunnen we concluderen, dat de periode van thuisonderwijs niet gemakkelijk is geweest en
dat de kinderen veel liever gewoon les krijgen op school. Het directe contact met klasgenoten en
leerkrachten en het schoolritme zijn belangrijk voor het welbevinden van de leerlingen. Deze uitkomst
verbaast ons niet. Wij hopen niet vaker te hoeven terugvallen op thuisonderwijs; mocht dat wel zo
zijn, dan bieden de resultaten van het onderzoek een aantal handvatten om het beter vorm te geven.

Rapport weer mee
Als u nog een rapportmap van uw kind thuis heeft liggen, wilt u deze dan meegeven naar
school. In week 26 vinden de digitale rapportgesprekken plaats. Meer informatie hierover volgt
later via de nieuwsbrief.
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Nieuwe directeur
Vorige week heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat wij een nieuwe directeur hebben
gevonden. In de bijlage vindt u een brief van Martin van Veelen(directeur-bestuurder) met meer
informatie over de nieuwe directeur.

De MR zoekt een nieuw lid!
Graag brengen wij via dit bericht de medezeggenschapsraad van De Regenboog weer onder uw
aandacht. Zoals u wellicht weet komt de medezeggenschapsraad (MR) een aantal keren per
schooljaar bij elkaar om te vergaderen. Op dit moment bestaat de MR uit vier leden:
Pascal Frank: ouder en voorzitter van de MR
Coenraad Doeser: ouder en lid GMR
Cecile Eurlings: leerkracht en lid GMR
Gerbert Gerritsen: leerkracht en secretaris van de MR

De MR denkt mee met de directie, toetst haar besluiten, heeft bij bepaalde besluiten
instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het
team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs. De afgelopen periode is de MR o.a. actief
geweest met de nieuwbouw en het vinden van een nieuwe directie.
Na de zomervakantie zal Pascal Frank de MR gaan verlaten. We bedanken hem voor zijn inzet.
Wij zijn dus op zoek naar een nieuw ouderlid! Vindt u het leuk om op deze manier betrokken te
zijn bij de school, de leerlingen en het team en actief mee te denken? Stuur dan een mail naar
MRRegenboog99@gmail.com Aanmelden kan tot 4 juni. Bij meerdere aanmeldingen zal er een
verkiezing worden gehouden. Indien dit het geval is, zult u daar zo spoedig mogelijk bericht
over ontvangen. Alvast bedankt voor uw reactie!

Prikbord

In de bijlage vindt u een brief van Martin van Veelen over de nieuwe directeur en een brief van stichting
Delta De Bilt i.v.m. vacatures intern toezicht Stichting Delta.

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de
schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl.

De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website.


