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Uitkomst jaarlijkse vragenlijst


Beste ouder, 

Eind januari heeft u de gelegenheid gekregen om de jaarlijkse vragenlijst in 
te vullen. Voor ons is deze vragenlijst een belangrijk instrument om vast te 
stellen hoe u bepaalde zaken en ontwikkelingen op onze school waardeert. 
De laatste jaren is de respons hoog. Daar zijn we blij mee, want de uitslag 
geeft dan de mening weer van een grote groep ouders. Bedankt dus voor 
uw bijdrage!  

In onderstaand schema ziet u in de rechterkolom de cijfers van dit jaar. Ook 
ziet u de scores van de voorgaande vier jaar. De cijfers geven een mooi 
constant beeld van uw waardering voor onze school. Het zijn cijfers waar we 
trots op zijn. Ze krijgen een plek op de website en in de nieuwe schoolgids. 

De bij de enquête gemaakte opmerkingen worden allemaal door ons 
bekeken. Als blijkt dat er aanleiding is om bepaalde zaken in het team te 
bespreken of op bepaalde gebieden actie te ondernemen dan doen we dat. 
Via deze nieuwsbrief informeren wij u daarover.  

met vriendelijke groet, 
namens alle collega’s, 

Rob Arnold 

Nieuwsbrief

spelen + leren = groeien

http://www.constantijnwoerden.nl
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Personeelsnieuws

Juf Digna is na de kerstvakantie gestart met haar re-integratie. Zij werkt op 
dit moment één dag per week in groep 1/2a. Daarnaast werkt zij één dag 
met individuele leerlingen. Wij zijn blij dat juf Digna er weer is en hopen dat 
zij in de loop van de tijd haar werkzaamheden verder kan uitbreiden. 

Deze week zijn drie PABO-studenten op onze school gestart met de laatste 
fase van hun opleiding. Tot de zomervakantie werken zij zelfstandig in een 
groep en worden daarin begeleid door de huidige leerkrachten. Het gaat om 
Melanie van der Wal (groep 1/2b), Sophie Koning (groep 4) en Nanna 
Borsboom (groep 7). Zij werken alle drie op woensdag, donderdag en 
vrijdag.  

Op de Constantijnschool zien wij studenten als toekomstige collega’s en 
zullen hen bij alles betrekken binnen ons onderwijs en onze organisatie. Op 
deze manier hopen wij dat zij tegen de zomer kunnen afstuderen om daarna 
hun carrière in dit mooie vak te starten.

Vragen 17- 
18

18- 
19

19- 
20

20- 
21

21- 
22

Hoe beoordeelt u het onderwijsaanbod voor uw 
kind? 8,0 8,2

Hoe beoordeelt u de wijze waarop wij invulling 
geven aan de christelijke identiteit? 7,7 7,8 7,7 8,0 8,0
Hoe beoordeelt u de veiligheid van de kinderen 
in en buiten de school? 7,5 7,7 7,8 8,0 8,1

Hoe beoordeelt u de hygiëne bij ons op school? 6,8 6,7 7,1 7,3 7,2
Hoe beoordeelt u de wijze waarop wij algemene 
informatie (o.a. social schools) verschaffen? 8,2 8,2 8,3 8,5 8,7
Hoe beoordeelt u de wijze waarop wij de extra 
zorg aan leerlingen organiseren? 7,8 7,8 7,7 7,7 8,0

Hoe beoordeelt u de wijze waarop u informatie 
over de ontwikkeling van uw kind ontvangt 7,4 7,5 7,5 7,4 7,8

Vindt u dat u gemakkelijk uw vragen bij ons kwijt 
kunt? 8,0 8,2 8,1 8,4 8,6

Hoe beoordeelt u de wijze waarop wij op school 
omgaan met uw vragen en/of klachten? 7,7 7,8 7,7 7,8 8,2

Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van het 
personeel? 8,0 8,1 7.9 8,3 8,4

Hoe beoordeelt u ons onderwijs op afstand? 7,9 7,8
Hoe tevreden bent u over de communicatie met 
de leerkracht van uw kind tijdens de lockdown? 8,2 8,3

Percentage ingevulde lijsten 69% 75% 69% 70% 67%

http://www.constantijnwoerden.nl
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Mediawijsheid


Donderdag 10 februari is de tweede donderdag van de maand. Dan wordt in alle 
groepen les 4 behandeld. Het thema is ‘Houd de klok in de gaten.’ In deze les 
gaat het o.a. over de tijd die je besteedt aan online spelen.    

Rapport en gesprekken


Woensdag 9 februari ontvangen de kinderen hun eerste rapport van dit 
cursusjaar. Altijd een mooi moment om naar uit te kijken. In de week erna 
worden er in alle groepen 10-minuten gesprekken georganiseerd. Voor de 
ouders en kinderen van groep 8 wordt hierin het schooladvies voor het VO 
besproken. 

Alle gesprekken worden online gevoerd. Vanaf groep 6 zijn de leerlingen 
hiervoor ook uitgenodigd. Woensdagavond 9 februari wordt via Social Schools de 
mogelijkheid geboden om hiervoor in te tekenen.  

Goed Gedaan


In deze weken wordt in alle groepen les 9 behandeld van onze methode voor 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Het thema is : ‘Allemaal anders.’ 
Op onze website kunt u de ouderbrieven van alle lessen in alle leerjaren vinden. 
U kunt thuis met uw kind de inhoud van de les nog eens bespreken om hem/haar 
extra te ondersteunen. 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Studiedag


Vrijdag 25 februari wordt er voor alle leerkrachten een studiedag 
georganiseerd. We bespreken die dag o.a. de behaalde resultaten op de 
CITO-toetsen en het formatieplan voor 2022-2023. 
De voorjaarsvakantie voor de kinderen duurt een dag langer. Zij zijn deze 
dag allemaal vrij. 

Open scholen route


Al  jaren wordt er door de 5 scholen in Molenvliet een ochtend georganiseerd 
waarop belangstellende ouders met jonge kinderen kennis kunnen maken met 
één of meer scholen. Door de aanwezigheid van het virus wordt de op 11 
maart geplande ochtend verplaatst naar juni. U krijgt daar later meer 

informatie over. 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Nalezen over het voorlezen


Wat was het een leuke en leerzame week.  
Afgesloten met een voorleesontbijt. Bedankt lieve ouders die hebben 
voorgelezen. Zowel thuis als op school.  
De kinderen hebben allemaal nog een lekker Danoontje gekregen van de 
Ouderraad. 
Onze tip: Blijf voorlezen! En geniet van die momenten. En gelukkig hebben 
we de foto’s nog. 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Bericht van de speelgoedbank


Al het speelgoed dat jullie verzameld hebben is 
inmiddels ingepakt. Er zijn 119 pakketjes van 
gemaakt voor verschillende leeftijden. Echt heel 
veel dus! 
De Speelgoedbank wil deze pakketjes 
halverwege februari gaan uitdelen bij de 
gezinnen thuis. 
Op de foto’s zie je de vrijwilligers, die wel even 
tijd nodig hadden om alles te sorteren en in te 
pakken.  
Dank jullie wel lieve kinderen van de 

Constantijnschool.

Bericht van de Ouderraad


Elke jaar in januari schrijft de voorzitter een jaarverslag waarin wordt beschreven 
wat de ouderraad heeft georganiseerd aan activiteiten en festiviteiten over het 
afgelopen schooljaar. Zo ook weer dit jaar aan mij de schone taak een jaarverslag te 
schrijven! Het jaarverslag staat inmiddels op de website van onze school. Leuk om 
misschien een keer te lezen!In het financiële jaarverslag staat beschreven wat er met 
de vrijwillige bijdrage gebeurt, die u als ouder/verzorger elk jaar betaalt.  

Het financiële jaarverslag volgt binnenkort.

Bericht van de Ouderraad


Mogelijk heeft u al via de (sociale) media vernomen dat de Woerdense organisatie 
van de Avondvierdaagse heeft besloten om te stoppen. Er worden daarom geen 10 en 
15 kilometer avondvierdaagse meer georganiseerd.  

Voor de school en de Ouderraad houdt dit in dat wij onze school niet meer kunnen 
inschrijven voor de avondvierdaagse 10 kilometer.  

Erg jammer natuurlijk! De organisatie heeft de afgelopen 60 jaar in Woerden 
avondvierdaagse weken georganiseerd. Het huidige bestuur neemt na 30 jaar 
afscheid want het is helaas niet gelukt om opvolgers te vinden.  

Voelt u zich geroepen om iets voor de organisatie te willen en kunnen betekenen, 
neem dan contact op met Avondvierdaagse Woerden: 
voorzitter@avondvierdaagsewoerden.nl 

De Jeugdavondvierdaagse is een andere organisatie dus naar alle waarschijnlijkheid 
zullen zij wel doorgaan met het organiseren van de avondvierdaagse 5 kilometer, 
wanneer dit weer toegestaan is. 

Groet, Lieke

mailto:voorzitter@avondvierdaagsewoerden.nl
https://constantijnwoerden-live-a52b707a10594f-4ddb976.aldryn-media.com/filer_public/92/9d/929da049-9623-4330-993e-c97ec4bb63c8/jaarverslag_2021.pdf
mailto:voorzitter@avondvierdaagsewoerden.nl
http://www.constantijnwoerden.nl
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Van Harte gefeliciteerd alle jarigen in februari:

Welkom op school:

http://www.constantijnwoerden.nl

