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Beste ouders, 
 
Ineens is het weer zover, de feestperiode is begonnen. Het begon afgelopen vrijdag al bij het 
versieren van de hal. De kleuters stonden opgewonden te kijken naar al die cadeautjes die 
werden opgehangen. De meest gestelde vraag van die ochtend was dan ook: “Zit er echt een 
cadeautje in die pakjes? En voor wie is die dan?”. Voor zowel het team als voor de kinderen is 
dit een gezellige, hectische tijd waarin we over twee weken de Sintcadeaus al weer kunnen 
vervangen door kerstcadeaus, en de Sint voor een kerstboom.  
 
Begin oktober hebben ouders, leerlingen en alle teamleden een tevredenheidsenquête 
ingevuld. Wij evalueren de tevredenheid om de drie jaar. De resultaten waren positief: zowel 
ouders, leerlingen als teamleden zijn tevreden over onze school. In deze nieuwsbrief kunt u 
teruglezen wat de resultaten van de ouderenquête waren. De resultaten van de ouder-, 
leerling- en personeelstevredenheidsenquête kunt u lezen op onze website: onder 
ouderinformatie/resultaten.  
 
We zijn trots dat we op veel punten zijn vooruitgegaan en boven het landelijk gemiddelde 
scoren. Uit de enquête blijkt dat 98% van de ouders hun kind met plezier naar school ziet gaan 
en staan de leerkrachten met een 8.4 op de eerste plek qua tevredenheid. Hiernaast 
waarderen de leerlingen de sociale veiligheid en het contact met de leerkracht met een 9.0.  
 
Uiteraard zijn er ook aandachtspunten. Zo staat veiligheid op weg naar school bovenaan in de 
lijst van ontevredenheid van de ouders. Dit blijft onze aandacht behouden. We wonen de 
bijeenkomsten bij van de gemeente over de veiligheid en verkeersituatie rondom de 
Weesperzijde om dit punt op de agenda te houden.  
In ons jaarplan op de website kunt u lezen wat onze speerpunten zijn voor dit jaar hoe we de 
aandachtspunten aanpakken. 
 
De aankomende periode gaan we weer genieten van de feestelijke maand, die toch het 
allerleukst is in de klas, samen met de kinderen. 
 
 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Valeri Ligterink 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



Belangrijke data en afspraken 

Donderdag 29 november Vergadering MR  
Aanvang 19.30 uur 

Woensdag 5 december Sinterklaasfeest 
Maandag 10 december Voorlichting VO groep 7 en groep 8 

Aanvang 19.00 uur (tot 21.30 uur) 
Woensdag 12 december Bijeenkomst klassenouders 

Aanvang 08:50 uur 
Woensdag 12 december OR vergadering 

Aanvang 10.00 uur 
Maandag 17 december Informatieochtend 2- en 3 jarigen 
Vrijdag 21 december Kerstvakantie 

12.00 uur t/m zondag 6 januari 2019 

 
 
 
Boekenmarkt 
De boekenmarkt die de woensdag voor de herfstvakantie werd gehouden was een groot 
succes! Veel kinderen hebben iets van hun gading kunnen vinden en zijn blij met één of 
meerdere boekjes naar huis gegaan. Wij hebben maar liefst 320 euro opgehaald! 

Van dit geld hebben wij onder andere een set Harry Potter 
boeken gekocht. Alle delen in een mooie gebonden 
uitgave zodat die de tand des tijds weer even kunnen 
doorstaan. Daarnaast hebben we de boekenreeks Warrior 
Cats kunnen aanschaffen, een serie waar veel vraag naar 
was, maar die wij tot nu toe niet op de plank hadden 
staan. 
De biebgroep is verder nog druk bezig tweedehands 
boekwinkeltjes af te struinen op zoek naar titels die we 
nog goed kunnen gebruiken, zoals de populaire serie De 

waanzinnige boomhut. Ook zijn enkele persoonlijke favorieten van de biebgroep, zoals het 
spannende Tori van Brian Elstak, aan de collectie van de bieb toegevoegd.  
Wij zijn enorm blij dat wij zoveel mooie aanwinsten voor de bieb hebben kunnen aanschaffen 
dankzij de boekenmarkt, en wensen alle kinderen van De Pinksterbloem veel leesplezier! 
 
 
Schoolplein 
Op het schoolplein is dagelijks veel afval te zien. Ook zijn er enkele vervelende incidenten 
buiten schooltijd geweest, waar jongeren uit de buurt bij betrokken waren.  
Wij hebben hier gesprekken over met de gemeente, maar om ervoor te zorgen dat er actie 
wordt ondernomen, moet er consequent gemeld worden. Dit doen wij als school, maar kan ook 
door ouders worden gedaan. Mocht u getuige zijn van incidenten, kunt u dit melden op de site 
van de gemeente: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/ 
 
 
Op tijd komen 
Het is ons opgevallen dat er, nu het ’s ochtends steeds langer donker is, veel kinderen niet op 
tijd in de klas komen. Dit verstoort de rust in school en in de klassen. Wij gaan hier strenger op 
controleren. Om 08.40 uur gaan de schuifdeuren dicht en om 08.45 beginnen de lessen. Wij 
willen dat het dan stil en rustig is in de school. 
Mocht u om een reden te laat zijn, meldt dit aan de school en laat uw kind zelfstandig, rustig 
naar zijn/haar klas gaan. 
 
 

 
 
 



Oudertevredenheidsenquête 
 
 
De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders 4e 
Montessori De Pinksterbloem waarderen.  
 
• 98% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan. 
• 92% van de ouders is tevreden over de huidige schooltijden.  
• 92% van de ouders is tevreden over de sfeer in de klas.  
• 80% van de ouders is tevreden over de rust en orde in de klas.  
• 81% van de ouders is tevreden over de informatievoorziening over het kind.  
• 85% van de ouders is tevreden over de informatievoorziening over de school.  
• 90% van de ouders is tevreden over de mate waarin de leerkracht naar ouders luistert.  
• 95% van de ouders is tevreden over de omgang van de leerkracht met de leerlingen.  
• 97% van de ouders is tevreden over de inzet en het enthousiasme van de leerkracht.  
• 98% van de ouders is tevreden over de sfeer en inrichting van het schoolgebouw.  
• 88% van de ouders is tevreden over de rust en orde op school.  
•            90% van de ouders is tevreden over de duidelijkheid van de schoolregels. 
 
 
De vragenlijst is ingedeeld in een aantal rubrieken (aspecten van het onderwijs) met 
verschillende soorten vragen. Sommige rubrieken betreffen tevredenheidsvragen, waarbij is 
nagegaan hoe tevreden de ouders zijn over verschillende aspecten van de school. Dit wordt 
uitgedrukt in een tevredenheidscijfer per rubriek.  In de figuur hieronder staan de 
tevredenheidscijfers per vraagrubriek voor De Pinksterbloem. Ter vergelijking zijn ook de cijfers 
opgenomen van de referentiegroep. De rubrieken zijn geordend naar hoogte van het cijfer, met 
de hoogste waardering op nummer 1.  
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

Peiling 2018 De Pinksterbloem Alle scholen  

  1. De leerkracht  8,4 8,1 

  2. Persoonlijke ontwikkeling  8,1  7,2  

  3. Sfeer  8,1  7,3  

  4. Schoolgebouw  7,8  7,1  

  5. Begeleiding  7,7  7,1  

  6. Schoolregels, rust en orde  7,4  7,1  

  7. Kennisontwikkeling  7,4  7,3  

  8. Schooltijden  7,3  7,4  

  9. Contact met de school  7,2  7,2  

10. Omgeving van de school  6,4  6,4  

 



In onderstaande figuren wordt een overzicht gegeven van de plus- en aandachtspunten 
van De Pinksterbloem. Ter vergelijking worden ook de resultaten van de referentiegroep 
vermeld.  
 
 
‘Top 10’ pluspunten 
  

Pluspunten  4e Montessori 

De Pinksterbloem  

 Alle scholen  

  1. Sfeer en inrichting schoolgebouw  98%  90%  

  2. Inzet en enthousiasme leerkracht  97%  92%  

  3. Aandacht voor gymnastiek  95%  89%  

  4. Omgang leerkracht met de leerlingen  95%  93%  

  5. Uiterlijk van het gebouw  93%  88%  

  6. Speelmogelijkheden op het plein  93%  75%  

  7. Huidige schooltijden  93%  87%  

  8. Sfeer in de klas  92%  88%  

  9. Aandacht voor uitstapjes en excursies  92%  84%  

10. Omgang van de kinderen onderling  92%  83%  

 
 
 
‘Top 10’ aandachtspunten 
  

Aandachtspunten  4e Montessori  

De Pinksterbloem  

 Alle scholen  

  1. Veiligheid op weg naar school  66%  38%  

  2. Overblijven tussen de middag  17%  14%  

  3. Hygiëne en netheid binnen de school  16%  24%  

  4. Begeleiding leerlingen met extra leerbehoeften  15%  16%  

  5. Informatievoorziening over het kind  15%  18%  

  6. Veiligheid op het plein  14%  17%  

  7. Aandacht voor rekenen  13%  7%  

  8. Informatievoorziening over de school  12%  17%  

  9. Aandacht voor goede prestaties  12%  9%  

10. Aandacht voor taal  12%  7%  

 
 
 
 
 
 

 


