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1 juli 2022 

RONDEEL-INFO 
Welkom bij ons op school!  
Welkom Anna in groep 1. 

We wensen je een fijne tijd op basisschool Het Rondeel! 

 

Schoolkalender en schoolgids 

Op donderdag 7 juli gaat de schoolkalender met alle 'oudsten' mee naar huis. De kalender bevat een korte 

samenvatting van praktische zaken uit de schoolgids en een overzicht van de vakanties, oudergesprekken en 

activiteiten van school. De schoolgids voor 2022-2023 wordt vanaf 7 juli op de website van “scholen op de kaart”: 

schoolgids gepubliceerd en op de website van Het Rondeel www.het-rondeel.nl geplaatst. 

 

Ouderbetrokkenheid 

We houden continu toezicht op de kwaliteit van onderwijs. Daarnaast verlangt de inspectie dat ouders eens in de 

vier jaar gepolst worden over hun tevredenheid over het onderwijs.  

Er is dus een verplichting voor iedere school om een kwaliteitsmeting te doen. Op welke wijze dat moet gebeuren 

staat niet vast. In samenspraak met onze medezeggenschapsraad (MR) is besloten om een één jaarlijkse  

ouderenquête uit te zetten (i.p.v. een 2-jaarlijkse enquête). En daarnaast is er voor gekozen om aanvullende input te 

vragen door middel van een ouderpanel. Door in gesprek te gaan kun je tevredenheid en kwaliteit immers nog beter 

in beeld brengen. 

Deze bijeenkomst heeft dit jaar op 24 mei 2022 plaatsgevonden. Van elke groep zijn er twee ouders ad random via 

de mail uitgenodigd, voor de volgende ouderpanelavond worden de ouders via de Parro-app uitgenodigd.  

Alhoewel de opkomst niet hoog was, zijn we wel heel tevreden met de dialoog die is gevoerd.  

 

De respons op de oudertevredenheidsenquête was eveneens erg laag. De ouders die de enquête wel hebben 

ingevuld hebben ons goede input gegeven. Deze enquête is op Scholen op de kaart gepubliceerd. 

Oudertevredenheid 2021-2022 

 

De input van het ouderpanel en de tevredenheidsenquête zijn met het team besproken. We willen u hierover graag 

informeren.  

 

Wat kwam naar voren als succes of aanbeveling vanuit het ouderpanel en de enquête?  

Welbevinden 

Kinderen gaan graag naar school en voelen zich veilig en prettig, dat vinden wij natuurlijk heel belangrijk. 

Betrokkenheid is afgelopen jaren nog meer verbeterd. Wanneer je als ouder vragen hebt dan is deze openheid en 

betrokkenheid erg belangrijk.  De sfeer op school is de afgelopen jaren verder verbeterd. 

We vormen samen (leerlingen-ouders-school) een fijne, veilige omgeving.  

Het team van Het Rondeel is makkelijk te benaderen en heeft een positieve open houding.  

 

Kwalitatief goed onderwijs 

Er wordt goed onderwijs in de basisvakken gegeven. Op de vraag of uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich 

maximaal te ontwikkelen wordt minder hoog in de enquête gescoord. Dit heeft onze aandacht. 

 

Communicatie 

Frequentie nieuwsbrief is prima. 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/beek-gem-montferland/24047/het-rondeel/
http://www.het-rondeel.nl/
file:///C:/Users/MariekeFielt/Downloads/Oudertevredenheid%20School%20PO%2050844-07WK-000%202021-2022.pdf
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De oudercommunicatie app Parro werkt heel erg prettig.   

Het is plezierig dat via Parro berichten over dingen in de klas worden gedeeld. Zo krijg je als ouder een beeld wat er 

gebeurt in de klas en welke thema’s er zijn behandeld.  

Verbeterpunt voor Parro zou zijn dat berichten op onderwerp aan een kalender/agenda item gekoppeld zouden 

kunnen worden, zodat berichten hierover makkelijker kunnen worden terug gevonden.  

Discussies of onrust bij ouders kunnen worden voorkomen door bij een genomen besluit aan de voorkant nog 

duidelijker te communiceren; waarom worden keuzes gemaakt (voorbeeld van schoolreisje werd hierbij genoemd).  

 

Ouderhulp op school.  

Het is prettig dat we een beroep op ouders kunnen doen.  

Tip aan de leerkrachten: geef op tijd aan dat er hulp nodig is. Een week van tevoren hebben ouders vaak al dingen 

gepland, terwijl ze best zouden willen helpen. 

Fijn dat ouderhulp nu via Parro gaat. Bij meerdere berichten zakt dit wel snel naar beneden en wordt het vergeten. 

Er bestaat een functionaliteit met handjes opsteken voor het inschrijven voor hulpouders in de agenda. Hier wellicht 

naar kijken/gaan gebruiken. Nog een aanbeveling bij vragen van ouderhulp: wanneer er niet genoeg ouders voor een 

groep beschikbaar zijn, bij het rijden naar techniek bijvoorbeeld, ouders van andere groepen benaderen.  

 

Er is voorgesteld om ‘nieuwe’ ouders bij binnenkomst informatie te verstrekken over MR en OV.  

Wellicht kan het team of de OV ouders uitnodigen om bij een activiteit te helpen zodat ze een beter beeld krijgen?  

Enthousiast en actief benaderen; wellicht kunnen ouders bij intake gevraagd worden of ze benaderd mogen worden 

door OV. Informatie over ouderhulp verstrekken bij het kennismakingsgesprek en de algemene ouderavond. 

 

De wens is uitgesproken om minimaal twee maal per jaar een ouderpanelavond te organiseren en om thema-

avonden voor ouders organiseren.  

 

Ik wil nogmaals mijn dank en waardering uitspreken aan de ouders voor de fijne dialoog tijdens de ouderpanelavond. 

Mijn team en ik staan op ieder moment open voor input en adviezen van u,  

want wij zijn samen school! 

 

Marieke Fielt-Wanders 

 

 

We zwaaien uit: 

Willem, Ella, Jasmijn, Thessa, Kyra, Timor, Gladyss, Lisa, 

Jannick, Hein, Stijn, Luuk, Lyn, Lizzy, Marloe en Frederiek 
gaan volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs!  

 

Op woensdagavond 6 juli neemt groep 8 afscheid van basisschool Het Rondeel met een heuse film première op 

locatie. Op de laatste schooldag van het schooljaar mogen alle leerlingen van school in  de eigen klas genieten van de 

afscheidsfilm “Rampenkamp” van groep 8.   

We wensen groep 8 veel succes en plezier deze laatste schooldagen op de basisschool!  

 

Groep 8; heel veel plezier en succes op het voortgezet onderwijs en voel je welkom  

om eens binnen te lopen voor een praatje om te vertellen hoe het met je gaat,  

dat vinden we heel gezellig!  
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Bedankt voor uw hulp en belangstelling!  

Het team van basisschool Het Rondeel wil alle stagiaires van het afgelopen jaar enorm bedanken voor hun hulp en 

inzet het afgelopen jaar.   

Ook oprechte dank aan alle ouders, opa’s en oma’s, oppas, buren die op welke manier dan ook hebben geholpen 

met school.  

  

Doorschuifochtend  

Woensdag 6 juli a.s. is de doorschuifochtend gepland. De leerlingen starten in hun huidige groep. Vanaf 8:30 uur 

schuiven de leerlingen door naar de nieuwe groep. Zo wordt er kennis gemaakt met de nieuwe juf en/of nieuwe 

klasgenootjes.  

  

Laatste schooldag schooljaar 2021-2022 

Op vrijdag 8 juli is het de laatste dag van dit schooljaar. We hebben twee jaar een alternatief programma gehad, 

maar nu kunnen we “traditiegetrouw” weer een vossenjacht organiseren voor alle kinderen van Het Rondeel.  

Groep 8 is al druk met de voorbereiding. 

We maken er samen een gezellige ochtend van, om 12.00 uur start voor iedereen de zomervakantie!   

 

Bericht van de oudervereniging (OV) 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Met ingang van het nieuwe schooljaar is er een bestuurswissel binnen de OV.  

Cindy Vinckx wordt voorzitter en Annemieke Soeter wordt penningmeester van de OV.  

Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar vindt de bestuurswissel plaats. 

Met vriendelijke groeten, leden van de oudervereniging basisschool Het Rondeel. 

 

Vakanties schooljaar 2022-2023 

• Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022  

• Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

• Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023  

• Goede vrijdag en Pasen 7 april t/m 10 april 2023 

• Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023  

• Hemelvaart: 18 t/m 19 mei 2023 

• Tweede pinksterdag 29 mei 2023  

• Zomervakantie start op: 7 juli t/m 18 augustus 2023 

 

 

Studiedagen: alle leerlingen vrij  

• maandag 29 augustus 2022 

• woensdag 5 oktober 2022  

• vrijdag 3 februari 2023 

• maandag 27 februari 2023 

• donderdag 6 april 2023 

• dinsdag 20 juni 2023 
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Bereikbaarheid in de zomervakantie 

Op vrijdag 8 juli om 12.00 uur begint de zomervakantie. In geval van calamiteiten zijn we tijdens de vakantie 

bereikbaar via info@het-rondeel.nl of verstuur een bericht naar Marieke Fielt via de Parro-app.  

 

Start schooljaar 2022-2023 

Op maandag 22 augustus 2022 start het nieuwe schooljaar.   

  

 

 

Wij wensen iedereen een heerlijke zomer toe! 

Een hartelijke groet van team basisschool Het Rondeel. 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

mailto:info@het-rondeel.nl
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Ingekomen post 
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