
 
 
 

Nieuwsbrief 
• Vrijdag 14 oktober 2022 

 

 

Goed op weg 

Met een vrolijke, muzikale start zijn we, samen met de Hippe Gasten, begonnen aan dit schooljaar. 

Intussen zijn we zo’n 6 weken onderweg. Was het in het begin misschien weer even wennen, nu voelt 

een en ander alweer helemaal vertrouwd. 

Een goede start is belangrijk. Daarom hebben we vanuit de Gouden Weken samen gewerkt aan het 

opstellen van de eigen klassenregels. Om allemaal bij te dragen aan een fijne leeromgeving. Immers: 

buitensluiten en pesten; dat hoort op onze school niet thuis! 

 

Welbevindengesprekken 

Volgende week staan de welbevindengesprekken gepland. Niet de leervorderingen staan centraal, 

maar de betrokkenheid en welbevinden van uw kind. Vragen en aandachtspunten worden besproken 

en wederzijdse verwachtingen worden uitgewisseld. Ouders mogen samen komen. 

 

Jubilea 

Vandaag vieren we als onderwijsteam de jubilea van 3 collega’s. Juf Wendy de Haan is 25 jaar 

werkzaam in het onderwijs, terwijl Meester Gerrit en Meester Hub zelfs 40 jaar actief zijn op onze 

school. Bedankt Juf Wendy, Meester Gerrit en Meester Hub voor jullie inzet voor alle kinderen! 

 

  
 

Kwaliteitszorg 

Elke 4 jaar werken we aan het opstellen van een (nieuw) schoolplan. Onderdeel hiervan is onder 

andere dat we vragenlijsten voorleggen aan ouders (steeds de helft van een klas), leerlingen (gr. 7 en 

gr. 8) en teamleden. Antwoorden en reacties worden benut om speerpunten voor de komende jaren 

te benoemen.  Na afloop het oudergesprek zal de leerkracht van uw kind de vragenlijst meegeven. 

Ingevulde vragenlijsten kunt u meegeven aan uw kind. Graag voor vrijdag 11 november. 

 

Over de wijze van werken aan het realiseren van goed systeem van kwaliteitszorg en een 

kwaliteitscultuur binnen de school was de inspectie na haar laatste bezoek van april ’22 erg tevreden.  

 
We waarderen de kwaliteit van de besturing, kwaliteitszorg en ambitie van Stichting Katholiek 
Onderwijs Breukelen als Goed.  

Het bestuur van de Angelaschool heeft een duidelijke visie op goed onderwijs en waarborgt met zijn 

besturing de kwaliteit van het onderwijs. Ook heeft het bestuur ambities gericht op verdere 

ontwikkeling van de school en draagt hij hiermee bij aan de kernfuncties van het onderwijs (kwalificatie, 
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socialisatie en allocatie). Het bestuur heeft naast de doelen voor de basiskwaliteit, een visie op de 

bredere ontwikkeling van de leerlingen en stuurt effectief op het realiseren hiervan. Deze visie en doelen 

worden ondersteund door daarmee samenhangend personeels-, kwaliteits- en financieel beleid. Alle 

betrokkenen leveren elk vanuit de eigen rol hun bijdrage aan het realiseren van kwalitatief goed 

onderwijs. Het bestuur vraagt van de leraren 'ondernemerschap' en laat zien dat dit ondernemerschap 

effectief vorm krijgt in de uitvoering. Bovendien laat het bestuur zien dat het systematisch de gehele 

kwaliteitscyclus doorloopt, door ook op een goede manier invulling te geven aan de laatste stap: 

evalueren, verantwoorden en het voeren van de dialoog met belanghebbenden. Het bestuur heeft 

genoeg geld om nu en in de nabije toekomst te voldoen aan de financiële verplichtingen om goed 

onderwijs te kunnen bieden.  

 

Onderstaande afbeelding geeft een samenvatting van het verslag. Het complete verslag vindt u op 

onze website onder het thema School. 

 

      
 

 

Coronamaatregelen 

Zoals alom wordt aangegeven: coronavirus gaat niet weg. Dat zien we de laatste weken ook op school, 

met het oplopend aantal positieve tests. Het blijft belangrijk om de basismaatregelen voort te zetten: 

   

 
Was regelmatig je handen 
 
 
Zorg voor voldoende frisse lucht 
 

  
 
Hoest en nies in je elleboog 
 
 
 

Klachten: doe een test 
 

 

Alle scholen hebben een draaiboek opgesteld hoe in de 4 verschillende fases omgegaan wordt met 

corona, welke maatregelen gelden en hoe het onderwijs wordt ingericht. Ons draaiboek is aan de MR 

voorgelegd en deze heeft in haar vergadering van 6 oktober hiermee ingestemd. Afhankelijke van de 

dan geldende situatie op school zal meer gedetailleerde informatie worden verstrekt. 
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