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Mondkapjes
Sinds deze week dragen de volwassenen in de
gangen van ons gebouw een mondkapje.
Bezoekers worden ook verzocht om een
mondkapje te dragen.

Overblijf
We zijn op zoek naar medewerkers voor de
overblijf op school. Dat kunnen
ouders/verzorgers maar ook bijvoorbeeld
grootouders zijn. Er staat een kleine financiële
vergoeding tegenover.
Voor meer informatie en opgave kunt u
contact opnemen met de overblijfcoördinator
Tiny Klein.
tiny_klein@hotmail.com , 06 – 48 72 68 73

Tevredenheidspeilingen
Om een goed beeld van de kwaliteit op de
scholen te krijgen, hecht het bestuur van
Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) veel
waarde aan het oordeel van de directe
gebruikers, te weten: de ouders, de leerlingen
en het personeel. Het bestuur heeft daarom
besloten op al haar scholen een
kwaliteitsonderzoek te willen houden.

Dit onderzoek zal plaatsvinden door middel
van een tevredenheidspeiling. Er wordt een
drietal tevredenheidspeilingen afgenomen:
voor ouders, voor leerlingen uit de groepen 5
t/m 8 en voor het personeel.
Op maandag 2 november wordt u via email
uitgenodigd om deel te nemen aan de
oudertevredenheidspeiling. Het invullen zal
ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen.
De vragen worden verwerkt en
gerapporteerd. Ook zullen de leerlingen
(groepen 5 t/m 8) en leerkrachten een
vragenlijst invullen.
De vragenlijst is opgesteld door het
onafhankelijke bureau "Scholen met Succes"
en is inmiddels op zo'n 1.700 andere scholen
gebruikt. Alle gegevens uit de peiling worden
door dit bureau anoniem verwerkt en
gerapporteerd.
Het bestuur en het managementteam van de
school ontvangen de rapportage en niet de
ingevulde vragenlijsten. Uit de rapportage is
geen individuele score af te leiden.
De uitkomst van het onderzoek kan per school
worden vergeleken met de andere scholen
van het bestuur, maar ook met
referentiescholen in het land.
De verwachting is dat de rapporten eind
januari 2021 in ons bezit zijn. De hoofdlijnen
van de rapportage worden aan ouders
/verzorgers en personeel bekendgemaakt.
We hopen dat u de tijd neemt de vragenlijst in
te vullen. Hoe hoger de respons, hoe groter de
betrouwbaarheid van de uitslag van de
peiling. Zo kunnen wij het juiste
kwaliteitsbeleid voor onze school bepalen.

