
 
 
 
 

 
 
 

 

Maandinfo nov-dec 2017 
 
Voor u ligt de maandinfo van de maand december. In deze editie blikken we even terug op de 
afgelopen periode, want er is een hoop gebeurd.  
Van de activiteiten vindt u af en toe na de activiteit wat foto’s op onze facebookpagina. Heeft u ons 
al ‘geliked’? Ook plaatsen we daarnaast soms informatie op de website (www.obsdriemaster.nl), en 
af en toe stuur ik nog een twitterbericht voor geïnteresseerden. 
Ook ontvangt u regelmatig een digiDuif bericht van de school of van de leerkracht(en) van uw kind. 
 
Zoals eerder gemeld gaan we overstappen naar ons ‘ouderportaal’.  Dit is een onderdeel van onze 
website. Ons mailverkeer zal in januari vanaf hier verstuurd worden. Dit betekent dat we na de 
kerstvakantie zullen stoppen met de digiDuif berichten.  
Om uw mail te blijven ontvangen, maar ook bv in te kunnen schrijven voor de komende 
oudergesprekken, hebben we u gevraagd om eenmalig uw gegevens in te voeren in het 
ouderportaal. U vindt dit op onze website onder het tabblad ‘ouders’. 
Door u aan te melden krijgt u toegang tot de beveiligde omgeving van onze website. Voor ons is het 
namelijk mogelijk om op dit gedeelte meer foto’s te plaatsen.  
Openbare plaatsing van foto’s op onze website is n.l. alleen onder voorwaarden toegestaan; dit heeft 
te maken met de wetgeving op de privacy. 
Als u ook uw mobiele telefoonnummer invult bij uw aanmelding en daarna de 
‘schoolapp’ (van SchoolsUnited) op uw tablet of telefoon installeert (en activeert met 
dezelfde inloggegevens waarmee u zich heeft aangemeld), kunt u hierop ook 
berichten en foto’s ontvangen. Niet alleen van de school, maar ook van de leerkracht 
van uw kinderen. U kunt de app downloaden voor zowel IPhone als Androïd 
toestellen. 
 
De leerkracht nl ook alleen aan de ouders van zijn/ haar klas een berichtje (evt. met foto) sturen. U 
weet dan direct wat er die dag in de klas gedaan is. Ook is het soms mogelijk om zelf te reageren. 
Dit kan bv handig zijn bij het zoeken/ vinden van hulp voor bv een excursie. 
 
Zeker een aanrader! Dus als u dit nog niet gedaan heeft; meldt u snel aan via onze site! 
 
De periode tot de kerstvakantie gebruiken we nog als testperiode. We willen dan ook graag van u 
reactie terug als het niet lukt om te installeren of als er iets niet goed gaat. 
 
Zoals u ziet hopen we u op meerdere manieren te informeren, maar staan natuurlijk altijd open voor 
suggesties.  
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Excursies/ activiteiten. 
 
Groep 8 is op excursie geweest naar de HVC (huisvuilcentrale). Het was erg interessant, maar ook 
leuk. Ook heeft groep 8 deelgenomen aan de cursus ‘jezelf verdedigen’. 4 lessen 
weerbaarheidstraingen. 
Groep 7 en 8 hebben geschaatst voor water en hebben maar liefst € 2000,00 bij elkaar geschaatst 
voor dit goede doel. Met Sint Maarten is groep 3-4 weer op bezoek geweest bij de prins 
Hendrikstichting om hun lampion te laten zien en leuke liedjes te zingen. 
Verder hebben we meegedaan aan het nationale schoolontbijt en het kan niet anders dat de huidige 
weken in het teken van Sinterklaas staan.  
Met name natuurlijk in de onderbouw staat het weer bol van de activiteiten. Er worden schoentjes 
gezet, zijn de groepen 1 t/m 5 naar het Sinterklaashuis in de Broekerveiling geweest, komt de  
strooipiet nog langs (die de klassencadeau’s meeneemt – beiden betaald door de ouderraad!) komt 
Sinterklaas natuurlijk langs op 5 december, en gaan we met de hele school weer naar de Vispieten, 
die alle kinderen trakteren op een heerlijke portie kibbeling. 
 
 
Ons project schoolfruit is gestart en loopt nog door tot eind april! We 
hebben opnieuw een andere leverancier dan vorig jaar. Er komen weer 
veel soorten groente en/ of fruit langs. We hebben inmiddels sinaasappels, 
peren, appels, tomaten en radijs geproefd. 
Of de leerlingen de laatste ook lekker vonden, laten we nog even in het 
midden. Het doel is ook om wat apartere soorten te verkennen. Dus dat 
doel wordt in ieder geval bereikt! 
 
 
De week na de Sint is het wat rustiger, maar de week erna is het alweer de laatste week van het jaar. 
Op donderdag 21 december is ons traditionele kerstdiner. Vorig jaar hebben we voorafgaand aan het 
diner voor het eerst geen ‘kersttoneelstuk’ opgevoerd, maar onze eigen mini-kerstmis-fjoertoer 
georganiseerd. Het bleek een daverend succes, dus dat herhalen we dit jaar nog maar eens. 
Met een andere naam (fjoertoer bleek een beschermde naam) maar minstens zo leuk! 
Natuurlijk hierbij aandacht voor de kerstgedachte. Meer informatie volgt uiteraard na Sinterklaas. 
 
In januari gaan we weer dan starten met de middagen ‘Creatief uur’. De eerste voorbereidingen zijn 
gestart en binnenkort zal er een oproep om ons te assisteren uitgaan. Als u het leuk vindt om hierbij 
te helpen bent u van harte uitgenodigd om u aan te melden. 
Misschien heeft u zelfs wel een idee voor een leuke activiteit en wilt u deze begeleiden; ook dan 
horen we dit graag van u. Uiteraard volgt er meer informatie over het creatief uur. 
 

 
Opnieuw een staking? 
 
Na de actiedag begin oktober werd er in het basisonderwijs uitgekeken naar het nieuwe 
regeerakkoord. Er werd n.l. in uitgelekte berichtgeving gemeld dat er veel geld naar het 
basisonderwijs zou gaan.  
Helaas bleek dat toch iets anders uit te pakken. De toegezegde 500 miljoen voor verlaging van de 
werkdruk bleek pas in 2021 beschikbaar te komen 
Ook de benodigde gelden om de kloof in salariëring, tussen werknemers in het basisonderwijs en die 
van het voortgezet onderwijs, worden bij lange na niet gehaald. 
Daarbij wordt het tekort aan invallers/ leerkrachten zichtbaar snel groter! 
 



In de week van 5 december wordt duidelijk of er alsnog extra geld voor het basisonderwijs 
beschikbaar komt. Ook dan wordt duidelijk of de gezamenlijk bonden en de PO-raad oproepen om 
van 12 december opnieuw een landelijke stakingsdag te maken. 
Mocht het zover komen, dan hebben de bestuurder en de directies van de ISOB-scholen besloten 
een statement te maken door opnieuw solidair te zijn met hun leerkrachten.  
Dit betekent dat, als er rond 5 december besloten wordt tot een landelijke staking, alle ISOB-scholen 
(en dus ook de Driemaster) op dinsdag 12 december gesloten zijn !  
We melden u dit daarom ruim van te voren via verschillende kanalen, zodat u hier rekening mee kunt 
houden en evt. opvang kunt regelen. 
 
We begrijpen dat opnieuw een dag staken wellicht voor wat ongemak kan zorgen. De acties zijn 
echter niet bedoeld om u als ouder in een lastig parket te brengen. Het gaat om de toekomst van uw 
en onze kinderen. We hopen dan ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen. 
 

 
MR en OR 
 

Maandag 15 januari is de eerstvolgende MR- vergadering. Wist u dat er voorgaand aan deze 
vergadering vanaf 19.30 uur een inloopkwartiertje is, waarin u met de MR kunt kennismaken of 
vragen of opmerkingen inbrengen? In de MR worden beleidszaken besproken als bv de formatie, het 
sociaal plan, de begroting etc. 
 
De maand december is voor de OR (ouderraad) altijd een drukke maand. Zij verzetten veel arbeid 
voor Sinterklaas en Kerst. De inkopen voor traktaties worden gedaan, de school wordt versierd (eerst 
in Sintsfeer en dan snel in Kerstsfeer) en er wordt geassisteerd bij het kerstdiner. De school is erg blij 
met deze inzet. Heel erg bedankt! 
 

En dan de reminder: Er zijn nog ouders die de Ouderbijdrage nog niet heeft betaald. 
De oudervereniging ontvangt de bijdrage graag op het nieuwe rekeningnr.  
NL92 RABO 0317 9598 40 (tnv oudervereniging 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 oudervereniging  
 

 
 
Oudertevredenheidspeiling 
In de vorige maandinfo heb ik al kort de uitslag van de OuderTevredenheidsPeiling genoemd. 
Hieronder vindt u een korte samenvatting en een overzicht van de belangrijkste conclusies. 
We danken u voor de reacties en uiteraard voor de waardering voor onze school. 
Met name de hoge waarderingen voor de leerkrachten zijn uiteraard een groot compliment. 
Met de verbeterpunten gaan we uiteraard aan de slag!  



Samenvat t ing  
 
Algemene tevredenheid 

Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,56. 

OBS Driemaster scoort gemiddeld 8,02 op vraag  75.  

De waardering van de ouders voor OBS Driemaster is daarmee 0,46 punt hoger dan het 

landelijk gemiddelde. 
 

Rapportcijfer 
 

 95% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan (landelijk is dit 95%). 

 

 83% van de ouders is tevreden over  de rust en orde in de klas. 

 97% van de ouders is tevreden over de sfeer in de klas. 

 

 90% van de ouders is tevreden over de rust en orde op school. 

 86% van de ouders is tevreden over de duidelijkheid van de schoolregels. 

 96% van de ouders is tevreden over de sfeer en inrichting van het schoolgebouw. 

 

 100% van de ouders is tevreden over de mate waarin de leerkracht naar ouders 

luistert. 

 97% van de ouders is tevreden over de omgang van de leerkracht met de leerlingen. 

 98% van de ouders is tevreden over de inzet en motivatie van de leerkracht. 

 

 95% van de ouders is tevreden over de informatievoorziening over het kind. 

 96% van de ouders is tevreden over  de informatievoorziening over de school. 

 

 

Conc lus ie  
 

Top 10 tevredenheid en ontevredenheid 
 

In de volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de plus- en verbeterpunten van 

OBS Driemaster. Ter vergelijking worden ook de resultaten van de referentiegroep vermeld. 

In de tabellen wordt alleen de ‘top10’ weergegeven. 

  



 ‘Top 10’ Tevredenheid 

 

 

 
 ‘Top 10’ Ontevredenheid 

 

 

 
Agenda 
 
De agenda van de maand december is als volgt; 
 

donderdag 30 november Hele school naar de ‘vispieten’ 

dinsdag 5 december Sinterklaas op school 

dinsdag 5 december juf Paula jarig 

dinsdag 12 december juf Karin jarig 

vrijdag 15 december Groep 7 en 8 schaatsen in Bergen 

donderdag 21 december  kerstdiner en kerstwandeling (informatie volgt) 

vrijdag 22 december 12.00 uur start kerstvakantie (alle leerlingen ’s middags vrij) 

 
 

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

   Referentie 

Pluspunten OBS Driemaster  Alle scholen 

1. Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 100%  92% 

2. Vakbekwaamheid leerkracht 100%  92% 

3. Inzet en motivatie leerkracht 98%  93% 

4. Aandacht voor uitstapjes en excursies 97%  85% 

5. Omgang leerkracht met de leerlingen 97%  93% 

6. Sfeer in de klas 97%  88% 

7. Informatievoorziening over de school 96%  83% 

8. Sfeer en inrichting schoolgebouw 96%  90% 

9. Informatievoorziening over het kind 95%  82% 

10. Uiterlijk van het gebouw 94%  88% 

   Referentie 

Verbeterpunten OBS Driemaster  Alle scholen 

1. Speelmogelijkheden op het plein 29%  24% 

2. Veiligheid op weg naar school 27%  37% 

3. Veiligheid op het plein 18%  17% 

4. Extra mogelijkheden goede leerlingen 16%  11% 

5. Hygiëne en netheid binnen de school 14%  23% 

6. Rust en orde in de klas 12%  14% 

7. Aandacht voor pestgedrag 12%  17% 

8. Aandacht voor taal 11%  6% 

9. Omgang van de kinderen onderling 11%  13% 

10. Opvang bij afwezigheid van de leerkracht 10%  11% 



 

Ben jij in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar oud en 
ben je in het bezit van een KNWU licentie of 
train je bij een vereniging? 
Ga dan de strijd aan tijdens de officiële Bike 
Shop Egmond Jeugdwedstrijd van AGU 
Egmond-Pier-Egmond. De start is om 11.00 
uur bij Strand paviljoen de Zeester in Egmond 
aan Zee.  
Je finisht op de Boulevard Noord, net als de 
4.000 andere deelnemers. 
Inschrijven is t/m 1 januari mogelijk op 
www.aguegmondpieregmond.nl. 
RACEN OP HET STRAND, NET ALS DE PROFS! 
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