
 
 
 
 
 
 
 

Maandinfo februari 2017 
 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Meningspeiling schooltijden 
 
In de vorige maandinfo hebben we u verteld over de trend in Nederland waarbij steeds meer scholen overstappen 
naar een vorm van een continurooster. Schooltijden waarbij de middagpauze wordt verkort en de leerlingen dus 
eerder uit zijn. Ondanks dat we zelf als school enige tijd geleden bewust voor onze huidige schooltijden hebben 
gekozen (dus met een langere middagpauze, mèt daarbij een mogelijkheid voor overblijven) als beste vorm, wilden 
we deze ontwikkelingen in de omgeving/ maatschappij onderzoeken. 
 
Omdat we graag uw mening hierover wilden horen, hebben we aan u via een digitale vragenlijst gevraagd wat u van 
deze (landelijke) ontwikkeling vindt. We hebben een flink aantal reacties ontvangen , waarvoor onze hartelijke dank!  
We hebben met het team hier inmiddels al naar gekeken en er met elkaar over gesproken.  
Ook voor u hierbij een korte impressie van de antwoorden; de individuele meningen lopen –uiteraard- per vraag 
soms flink uiteen, maar de percentages geven naar ons idee wel een reëel beeld. 
- 75% begrijpt dat de scholen mee veranderen, en maar liefst 80% merkt deze trend ook op in hun omgeving. 
- Voor 76% waren onze huidige schooltijden niet van doorslaggevend belang bij hun schoolkeuze voor hun kind bij 
aanmelding.  
- 73% geeft aan dat men tevreden is over de huidige schooltijden, maar tegelijkertijd geeft 71% ook aan positief 
staan tegenover een eventuele overstap. Verder ziet 65% voordelen bij een vorm van een continurooster. 
 
Zoals gezegd hebben we hier als team al over gesproken en echt gediscussieerd. Want naast de mening van de 
ouders spelen er voor de school ook andere aspecten mee. Denk hierbij aan voor- of nadelen voor de leerlingen, de 
organisatie van de vakken, de lestijden, de werktijden van het personeel, etc. Daarnaast wordt een steeds 
belangrijker aspect voor de school, het moeilijk kunnen organiseren van de overblijf. Er zijn weinig tot geen 
vrijwilligers te vinden om deze taak te vervullen en de huidige vrijwilligers geven aan minder tijd beschikbaar te 
hebben. Kortom genoeg afwegingen om over na te denken.  
Zeer binnenkort zullen we dit onderwerp bespreken met de MR en zullen we voor de voorjaarsvakantie een 
afgewogen besluit nemen of we het komende schooljaar onze huidige schooltijden houden òf overstappen naar een 
continurooster. 
 
 
 
ANWB Streetwise 
Vandaag hebben we bezoek van de ANWB Streetwise karavaan.   
Alle groepen krijgen een speciale praktische les over het verkeer.  
Uw kind heeft een folder meegekregen en er is een digitale 
voorbereidingsles gegeven. 
Groep 1-2 krijgt de les in de speelzaal, de groepen 3 en 4-5 in de 
gymzaal (van de Watertoren), de groepen 5-6 en 6-7 op de openbare 
weg (Torensduin) en groep 7-8 op het schoolplein. 
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De bibliotheek is weer geopend! 
Doordat alle boeken opnieuw geïnventariseerd moesten worden, waren alle boeken opgehaald. 
Inmiddels zijn ze weer terug en is er hard gewerkt (o.a. met hulp van groep 8) om alle dozen met boeken weer op de 
juiste plek terug te zetten. 
De leerlingen kunnen deze boeken dus weer lenen.  
Voor de leerlingen van groep 3 zijn er ouders beschikbaar, die op vrijdagochtend helpen bij het ruilen van de boeken. 
 
 

Parkeervergunning 
Via de DigiDuif hebben we al een oproep geplaatst om bezoekers/parkeervergunningen van u over te nemen, als u 
deze niet zelf gebruikt. 
De gemeente maakt voor het onderwijs geen uitzondering om vergunningen ter beschikking te stellen. 
Als school krijgen we dan ook maar de mogelijkheid om slechts één parkeervergunning aan te schaffen voor het 
personeel. Dat is helaas niet voldoende. We hebben inmiddels een paar reacties, maar hebben er nog 3 nodig. 
Dus hierbij nogmaals het verzoek of u in uw omgeving wilt nagaan of er wellicht ongebruikte bezoekers/ 
parkeervergunningen kunnen worden overgenomen. De kosten worden uiteraard volledig vergoed! Alvast bedankt 
voor uw hulp. 
 
 
Februari is een korte maand, maar door de vakantie nog korter. De voorjaarsvakantie beging op zaterdag 18 februari 
en duurt tot en met zondag 26 februari.  
Voor uw agenda: op woensdag 15 maart heeft het team een studiedag met alle ISOB-collega’s in de gemeente 
Bergen. De leerlingen zijn dan vrij. 
 
 

Rob de Boo 
 

 
CITO 
Deze weken worden de medio- toetsen van de CITO afgenomen. 
De uitslagen worden in ons leerlingvolgsysteem ingevoerd en daarna geanalyseerd. 
Zijn we vooruitgegaan en hebben we onze gestelde doelen bereikt? Is er voldoende vooruitgang per groep?  
 
De individuele resultaten van uw kind(eren) zullen met u besproken worden op de rapport/ oudergesprekken, die in 
de week van 13 t/m 17 februari worden gehouden. U krijgt hiervoor uiteraard nog een uitnodiging. 
We gaan er van uit, dat elke ouder zich hiervoor inschrijft. 
 
Ander nieuws mbt de eindtoets in groep 8: 
Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht om een eindtoets in groep 8 af te nemen. Tot voor enkele jaren was het 
CITO hierin de enige speler op de markt. 
Sinds twee jaar kunnen scholen ook voor andere, door het ministerietoetsen kiezen; de meeste bekende hiervan zijn 
‘de IEP’ en ‘route 8’. 
Ons bestuur heeft vorig schooljaar na overleg besloten om voor alle ISOB-scholen ‘de IEP’ als standaardtoets af te 
nemen. Ook op de Driemaster is dit dus ook ingevoerd en we waren positief over deze eindtoets. De manier van 
toetsen leek goed bij onze leerlingen te passen en de resultaten waren dan ook goed. 
Deze toets is moderner, adaptief en kost minder tijd (2 ochtenden).  
De huidige groep 8 zal op 18 en 19 april aan deze eindtoets deelnemen. Voor meer informatie en inzicht kunt u de 
website van IEP bezoeken: www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets  
 
 

 

MR en OR 
 

Dinsdag 7 februari is de eerstvolgende MR- vergadering. Net als voorgaande keren is er vanaf 19.30 uur een 
inloopkwartiertje, waarin u met vragen of opmerkingen bij de MR terecht kunt. 
De week erna is de GMR- bijeenkomst. 
 

  

http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets


Na de drukke periode van de OR (Sinterklaas en Kerst) is het nu wat rustiger, en wordt er over allerlei leuke dingen 
overlegd. 
 

We zetten in de maandinfo standaard een reminder voor het betalen van de Ouderbijdrage. 
We kunnen er leuke dingen voor bekostigen voor alle leerlingen! Dus als u deze nog niet heeft betaald, dan 
ontvangen we deze graag op rekeningnr. NL82 RABO 0191 8125 87 (tnv OBS Driemaster met vermelding van 
voor en achternaam  en groep van uw kind(eren) 
De bedragen voor dit schooljaar zijn vastgesteld op € 25,00 per kind, en voor ieder 3e of volgend kind € 18,00. 
 

Alvast bedankt! 
De ouderraad  

 
Open dag 

Op woensdag 15 februari is onze jaarlijkse open dag. We hopen hier veel nieuwe ouders te kunnen 
begroeten. We kunnen uw hulp hierbij goed gebruiken! 
Kent u iemand in uw omgeving met een jong kind? U mag ze namens ons van harte uitnodigen om onze 
open dag te bezoeken.  
Doordat de peuterspeelzaal een locatie bij de Branding heeft geopend, wordt het moment van een 
scholenkeuze vervroegd. Het lijkt logisch dat àls een kind naar één van beide peuterspeelzalen gaat, het 
kind ook naar de basisschool van die locatie zal gaan. 
Dus zijn ook ouders van peuters van harte welkom om de Driemaster te bezoeken op woensdag 15 
februari van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Hoort zegt het voort! 
 

Agenda 
 
De agenda van de maand februari is als volgt; 
 

vrijdag 3 februari ANWB Streetwise 

dinsdag 7 februari MR-vergadering 

13 t/m 16 februari Rapportgesprekken 

15 februari open dag 

vrijdag 17 februari Rapport mee 

18 t/m 26 februari voorjaarsvakantie 

dinsdag 28 februari MR- vergadering 

  

woensdag 15 maart Studiedag team: alle leerlingen vrij. 

 
 

Wist u dat u deze data ook op de kalender op onze site of de schoolapp kunt vinden? 


