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Kledinginzamelingsactie
We gaan weer kleding inzamelen. Tot vrijdag 14 februari is het weer mogelijk om kleding af te geven. U kunt de
kleding achterlaten bij de centrale ingang.

Rapportmappen kleuters
Vrijdag krijgen de kleuters hun rapport mee naar huis. Vergeet u niet om de rapportmap z.s.m. in te leveren?

Overblijfouders gezocht: we zijn nog niet rond!
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen helpen bij de overblijf van 12.00 tot 13.00 uur.
Wij zoeken voor de kleuters ouders op de donderdag.
Voor de groepen 3-8 zijn we op zoek naar hulp op de dinsdag en vrijdag.
Neem voor meer informatie contact op met Debbie Geurse (d.geurse@obshoutrust.nl).

Vacature OBS Houtrust
Na de meivakantie zal juffrouw Mariecke met
verlof gaan. Meester Luuk heeft aangegeven
twee, maximaal drie dagen te willen werken.
Dat betekent dat we op zoek zijn naar een
topleerkracht voor 2-3 dagen voor groep 6!
Ben je op zoek naar een leuke school of ken je
iemand die op zoek is? Neem dan gerust
contact op! (e.brune@obshoutrust.nl)
Het betreft vacatureruimte, dus ook na de
zomer blijven de uren beschikbaar.
Meer weten? KLIK HIER

Oudertevredenheidspeiling: ouders geven ons een 8.1 (herhaling)
In oktober 2019 hebben we u gevraagd mee te werken aan een oudertevredenheidspeiling. 97 ouders hebben hier
gehoor aan gegeven, waarvoor onze dank. Hieronder globaal de algemene conclusies:
Algemene waarnemingen:







Score Houtrust is boven de benchmark (8.1 t.o.v. 7.7).
Eindoordeel is hoger dan 2 jaar geleden (8.1 t.o.v. 7.9).
Respons is lager dan 2 jaar geleden (97 reacties tov 133), maar hoger dan de benchmark.
28% van de ouders geeft een 9+ cijfer, 56% geeft een 8 als cijfer
Slechts 1% geeft een onvoldoende
Score welbevinden Houtrust 8.2 (t.o.v. 8.0 benchmark)

Hieronder treft u de top 3 van sterke punten en aandachtspunten die ouders hebben gegeven voor de school als
geheel of voor een betreffende groep. Het percentage geeft het percentage weer dat ouders tevreden zijn
(beoordeling eens en zeer eens of goed en zeer goed).
Voorbeeld:
94% van alle ouders is het eens dat de sfeer op school positief/opbouwend is. Dat betekent dat 6% hier neutraal over denk, het er niet mee eens is
of geen mening heeft gegeven.
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Sterke punten school als geheel:
Pluspunten
1.
De algemene sfeer op school is positief/opbouwend
2.
Ik voel me welkom op school
3.
Ik heb vertrouwen in de kwaliteit van het onderwijs

OBS Houtrust
94%
92%
86%

Alle scholen
82%
87%
74%

OBS Houtrust
65%
65%
76%

Alle scholen
68%
64%
66%

Steda hanteert een 80%-norm als doelstelling en een 90%-norm voor excellente dienstverlening.

Aandachtspunten school als geheel:
Aandachtspunten
1.
Op de school zelf is een voldoende aanbod buitenschoolse activiteiten
2.
De school past vernieuwingen toe waar dat kan; het onderwijs is eigentijds
3.
Ik voel mij betrokken bij de school
Steda hanteert een 80%-norm als doelstelling en een 90%-norm voor excellente dienstverlening.

Sterke punten de groep algemeen:
Pluspunten
1.
Ruimte voor persoonlijk gesprek
2.
Het contact leerkracht-kind
3.
Aandacht voor aanleren vaardigheden

OBS Houtrust
98%
97%
96%

Steda hanteert een 80%-norm als doelstelling en een 90%-norm voor excellente dienstverlening.

Aandachtspunten de groep algemeen:
Aandachtspunten
1.
Informatie over hoe kind zich ontwikkelt
2.
Individuele aandacht voor uw kind
3.
Info als er iets speelt in de klas of met uw kind

OBS Houtrust
84%
88%
89%

Steda hanteert een 80%-norm als doelstelling en een 90%-norm voor excellente dienstverlening.

Conclusie
Als school zijn we tevreden met de positieve resultaten uit deze oudertevredenheidspeiling. Op vrijwel alle vlakken
scoort onze school boven de benchmark. Op schoolniveau scoren we op 6 deelaspecten op of boven de 80%-norm
waarvan 2 deelaspecten boven de 90%-norm.
Wat betreft de 3 aandachtspunten over de school in het algemeen:
1.

Op de school zelf is een voldoende aanbod buitenschoolse activiteiten
In de peiling in 2017 was 81% over dit onderdeel tevreden.
Hier is dus een duidelijke afname waar te nemen (81% >>> 65%). Dit verschil is echter goed te
verklaren aangezien we zijn gestopt met ons naschoolse aanbod gegeven door Skillsforkids. Hiervoor
in de plaats hebben we de talentmiddagen georganiseerd voor de gehele school. De vraag is dan ook:
gaan we hier wat mee doen? Financieel gezien kan de school niet én een naschools aanbod
aanbieden én talentmiddagen organiseren.
Actie:
Onderzoeken of er behoefte aan een naschools aanbod is waarbij de kosten gedragen worden door
ouders.

2.

De school past vernieuwingen toe waar dat kan; het onderwijs is eigentijds
In de peiling in 2017 was 54% over dit onderdeel tevreden.
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Hier is dus wel een duidelijke groei waar te nemen (54% >>> 65%). In het schoolplan staan nog
doelstellingen genoemd die de komende jaren verder ontwikkeld gaan worden.
Actie:
Vanuit school zien we niet direct aanleiding om dit te versnellen.
3.

Ik voel mij betrokken bij de school
In de peiling in 2017 was 68% over dit onderdeel tevreden.
Ook hier dus een groei waar te nemen (68% >>> 75%).
Actie:
Onderwerp nader bespreken met de MR.

Op groepsniveau scoren we op alle deelaspecten boven de 80%-norm en zitten we op veel gebieden zelfs op of
boven de 90%-norm. Binnen de bouwvergadering zal er nog eens kritisch gekeken worden of er mogelijk nog winst
te behalen valt

Jarigen
Deze kinderen zijn de komende tijd jarig of jarig geweest. Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Agenda
17-18-19 februari
20 februari
21 februari
24 t/m 28 februari

Rapportgesprekken kleuters
Voorjaarsfeest
Studiedag (alle kinderen vrij)
Voorjaarsvakantie

Bijlage

MR
Volgende MR-vergadering:
ma 9 maart
ma 11 mei
di 23 juni
Contact met de MR? Mail naar: mr@obshoutrust.nl

