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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief met belangrijke ontwikkelingen, leuke
nieuwtjes en interessante informatie.
Nieuwbouw
Het is zover! De voorbereiding van de nieuwbouw gaat eindelijk echt van start!
Direct na de zomervakantie beginnen de stuurgroep en de
projectgroep met het ontwerpen van de nieuw te bouwen Brede
School, waarin ook de Klim Op een plek krijgt. Als alles volgens plan
verloopt kan de verhuizing in 2020 plaatsvinden! We houden u
uiteraard op de hoogte van de vorderingen!
Verslag vanuit de Medezeggenschapsraad.
Op 21 maart 2018 is de MR weer bij elkaar geweest. We hebben gesproken over
de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek, de vacature voor de nieuwe
directeur, de begroting, het MR reglement, de Glasstadmars en het onderwerp
'ouders als partners in education'.
De MR is bereikbaar via mr.klimop@stichting-logos.nl of via de oranje MR
brievenbus in de hal. Natuurlijk kunt u ons ook persoonlijk aanspreken.
Onze volgende vergadering staat gepland op 30 mei 2018.
Nieuwe directeur?
Het schoolbestuur is voortvarend aan de slag gegaan met de
werving van een nieuwe directeur voor de Klim Op. Het
streven is iemand direct bij de start van het nieuwe schooljaar
voor vast te kunnen benoemen. Samen met het team en de
medezeggenschapsraad is een sollicitatiecommissie
samengesteld en een profiel opgesteld. De advertentie is
geplaatst in dagblad Trouw. Hieronder vindt u een deel van de tekst:



Per 1 augustus 2018 zoeken we voor De Klim Op een nieuwe directeur die met
zichtbaar plezier en enthousiasme samen met het team verder wil werken aan de
ingezette ontwikkeling van het onderwijs en de verbetering van de resultaten.
Daarbij is het belangrijk dat deze ontwikkeling duurzaam binnen ons
pedagogisch-didactisch handelen wordt verankerd. We zoeken iemand die kan
verbinden en samenwerking zoekt, zowel binnen de school en met het bestuur als
ook met de scholen en de kinderopvang in de wijk. De nieuwe directeur inspireert
en is daadkrachtig. Hij stimuleert eigenaarschap van en professionele ruimte voor
teamleden. We zoeken een directeur die:
de visie van de school op onderwijs verder richting geeft en actief uitdraagt;










samenwerkingsgericht te werk gaat en met het team pro-actief werkt aan de
ingezette onderwijs verbeteringen;
zichtbaar is voor ouders en leerlingen en ouders betrekt bij de school;
sociaal bevlogen is en oog heeft voor de situatie van kinderen en gezinnen
met specifieke onderwijsbehoeften in de wijk;
mensgericht is en de voorwaarden creëert die nodig zijn om aanwezige
talenten op school te laten bloeien;
vanuit vertrouwen bij teamleden eigenaarschap stimuleert;
beschikt over een luisterend oor, die een coach is voor het team en steunt
waar dat nodig is;
beschikt over een onderwijsbevoegdheid en de opleiding tot schoolleider
heeft afgerond.

Op de site van Stichting Logos vindt u de volledige situatiebeschrijving en
profielschets. www.stichting-logos.nl/vacatures
Uit de ziekenboeg
Juf Mariëtte zal op doktersadvies enige tijd rust moeten houden vanwege
oververmoeidheidsklachten. Wij houden regelmatig contact met haar en wensen
haar een spoedig herstel toe. We hebben de heer Jaap Scholten bereid gevonden
zolang als nodig voor haar in te vallen.
Vacature vrijdag in groep 7
Door het vertrek van juf Babs waren we op zoek naar een collega die deze plek
kon invullen. We zijn blij te kunnen melden dat juf Liesbeth deze taak op zich zal
nemen tot de zomervakantie. Door haar huidige werk als ondersteuner van
diverse bovenbouwleerlingen kent zij de leerstof én de leerlingen al goed.
Fiets
Het team is dringend op zoek naar een degelijke volwassen-maat fiets
om met de kinderen mee te kunnen fietsen met de kinderen naar
de gym en bij excursies e.d.

Uitkomsten tevredenheidsonderzoeken
Enige tijd geleden is door de school een oudertevredenheidsonderzoek uitgezet.
37 van de 183 aangeschreven ouders hebben gereageerd, waarvoor allereerst
onze dank aan hen!
Ook is een tevredenheidsonderzoek onder de bovenbouwleerlingen gehouden.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uitkomsten aan. Over het algemeen
liggen de scores rond het landelijk gemiddelde. Wij zien ook een aantal punten
waar verbetering gewenst is, zoals bijvoorbeeld het onderwijsaanbod aan meerbegaafde kinderen. Dit is inmiddels een aandachtspunt binnen de school. We
zijn er trots op dat ouders zich welkom voelen en aangeven te ervaren dat er
positief over de school wordt gesproken (3.8 op een schaal van 1 tot 4). Wilt u
meer weten, loop dan gerust even binnen of maak hiervoor een afspraak.

Wandelen voor water
Woensdag 21 maart heeft groep 7 maar liefst 6 km gewandeld met 6 liter water
op hun rug, met als goed doel: schoon
drinkwater in Ethiopië. Met in totaal 400
leerlingen is er een fantastisch bedrag
opgehaald, €12760,De groep van de Klim Op heeft er met
elkaar voor gezorgd dat er 37 waterfilters
kunnen worden aangeschaft. Hier worden
weer een hele hoop gezinnen enorm blij van. Super bedankt groep 7 voor jullie
sportieve bijdrage! En alle sponsors bedankt voor jullie financiële bijdrage!
Schoolvoetbal
Afgelopen weken hebben de toernooien van het schoolvoetbal plaats gevonden.
De ene dag met een zonnetje op de achtergrond en de andere keer kwam het
water met bakken uit de hemel. Maar iedere keer werd de Klim Op dapper
verdedigd. En met een mooi resultaat: jongens 5/6 en 7/8 speelden beide de
kwart finale.
Meisjes 7/8 bereikte de halve finale en meisjes 5/6 zijn door naar de finale. Deze
finale vindt plaats op vrijdag 20 april om 15:00 uur. Deze dag zijn de
Koningsspelen en zijn de kinderen om 14:00 uur uit.
We willen alle sportieve kids bedanken voor hun enthousiasme en de ouders die
de teams hebben begeleid voor hun gedreven coaching. Het waren 3 leuke
middagen!
Eindcito groep 8
Na bijna 8 jaar voorbereiding zitten we nu toch echt in de afrondende fase voor
de leerlingen van groep 8. De verwijzingen zijn gedaan, de inschrijvingen hebben
plaats gevonden en dan nu nog de eindcito.
In de week van 16 april zal de eindcito voor
groep 8 plaatsvinden. Dit jaar wordt de
toets digitaal afgenomen.

Agenda
 In de week van 10 tot en met 15 april worden weer de 10-minutengespreken georganiseerd. U krijgt hiervoor persoonlijk een uitnodiging van
de leerkracht van uw kind.
 Op vrijdag 20 april vieren we weer de Koningsspelen. De ouderraad is al
druk bezig met de voorbereiding van een gevarieerd programma. Die dag
 Zijn de kleuters gewoon om 12.00u uit. De leerlingen van groep 3 tot en
met 8 hebben een continurooster, en zijn dus om 14.00u uit
 De voorjaarsvakantie is van zaterdag 21 april tot en met zondag 6 mei.

Bijlage bij de nieuwsbrief

Uitkomsten leerlingentevredenheidsonderzoek december 2017
Leefklimaat in de groep 3,43,4
Kinderen hebben het naar hun zin in de groep 3,5
De leerkracht kan goed orde houden. 3,3
De leerkracht begrijpt hoe kinderen zich voelen 3,2
In de groep hoort iedereen erbij 3,6
Leerklimaat in de groep 3,3
De leerkracht leert de kinderen hoe ze elkaar kunnen helpen bij het werk 3,3
Instructie 3,4
De leerkracht legt nieuwe dingen duidelijk uit 3,7
De leerkracht legt bijna altijd uit waarom de kinderen iets moeten leren 3,1
Leerkracht laat kinderen nadenken over hoe ze een moeilijke taak kunnen oplossen 3,4
Afstemming 3,1
De leerkracht geeft kinderen werk dat ze niet te makkelijk vinden 2,8
De leerkracht laat kinderen extra oefenen als ze iets nog niet zo goed snappen.
Kinderen mogen in hun eigen tempo werken 3,5
Wanneer een kind klaar is, is er genoeg extra werk 3,4
Kinderen krijgen vaak werk dat ze leuk vinden 3,0

3,0

Leerstofaanbod 3,1
Kinderen vinden rekenen leuk 3,2
Kinderen vinden taal leuk 2,9
Kinderen krijgen op school veel lessen die ze leuk vinden 3,2
Leefklimaat op school 3,4
Kinderen voelen zich veilig op school 3,5
Leerkrachten hebben snel in de gaten als iemand gepest wordt. 3,2
Kinderen vinden het fijn op het plein 3,3
De leerkracht praat met de kinderen over hoe ze met elkaar omgaan op het plein 3,6
Aanvaarding 3,4
Kinderen doen meestal aardig tegen elkaar 3,4
Kinderen helpen elkaar meestal graag 3,4
Huisvesting en voorzieningen
Kinderen vinden hun lokaal gezellig 3.6
Imago
Kinderen vinden het fijn dat ze op deze school zitten
Resultaten
Kinderen vinden dat ze veel leren op school 3,6

3,6

Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek
Leefklimaat in de groep 3,6
Kinderen hebben het naar hun zin in de groep. 3,6
Leerklimaat in de groep 3,6
De leerkracht daagt kinderen voldoende uit tot leren. 3,6
Afstemming 3,7
De leerkracht houdt rekening met wat het kind kan. 3,6
De leerkracht houdt rekening met hoe het kind leert. 3,7
Leerstofaanbod 3,6
Kinderen vinden de meeste lessen leuk. 3,5
Ouders zijn tevreden over lessen die de school naast lezen, taal en rekenen geeft 3,6
Leerlingenondersteuning 3,4
De leerkracht begrijpt wat het kind nodig heeft. 3,6
De leerkracht spreekt met ouders om een compleet beeld te krijgen van het kind.3,6
De leerkracht denkt met ouders na over wat de beste begeleiding is voor hun kind. 3,7
Ouders zijn tevreden over hoe de school kinderen met leermoeilijkheden begeleidt. 3,3
Ouders zijn tevreden over hoe school kinderen met gedragsmoeilijkheden begeleidt. 3,0
Ouders zijn tevreden over hoe men op school kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn
extra uitdaging biedt. 2,9
Leefklimaat op school 3,3
Kinderen voelen zich veilig op school. 3,6
Ouders zijn tevreden over de manier waarop er buiten de klas toezicht op kinderen wordt
gehouden.3,4
Ouders zijn tevreden over de wijze waarop de school omgaat met pestgedrag. 3,0
Cultuur 3,7
Ouders voelen zich welkom op school. 3,8
Ouders voelen zich serieus genomen. 3,6
Informeren 3,2
Ouders zijn tevreden over hoe de school hen informeert over de vorderingen van hun
kinderen. 3,4
Ouders zijn tevreden over hoe de leerkracht hen informeert over de aanpak in de groep.
3,1
Personeel 3,5
Ouders zijn tevreden over de deskundigheid van de schoolleiding. 3,6
Ouders zijn tevreden over de deskundigheid van de intern begeleiders en de zorgspecialisten van de school. 3,5
Ouders zijn tevreden over de deskundigheid van de leerkrachten. 3,5
Presentatie 3,6
De school doet wat ze belooft. 3,4
Ouders spreken positief over de school. 3,8
De school biedt kinderen wat ouders er van verwachten. 3,4
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